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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Malatya Üyesi Hamdi özer'in, Malatya İli
nin tifo ve kolera salgını tehdidi altında bu
lunduğuna dair .gündem dışı demesine Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Vefa Tanır ve: 

Afyon Karahisar Üyesi Ahmet Karayiğii'in, 
haşhaş ekiminin yasaklanmasından sonra ku
rulan Proje Genel Müdürlüğünün yeters'z çaks
ın asma dair gündem dışı demecine de Tarım. 
Bakanı Ahmet Xusret Tuna cevap verdiler. 

İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, Malî ve 
İktisadî İşler Komisyonu ve; 

Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'm, Anayasa 
ve Adalet Komisyonu üyeliklerinden çekildik
lerine dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Yem kanunu tasarısının maddeleri ve tümü 
kabul olunarak, kanunlaştığı bildirildi. 

193 saydı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü 
maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi öncelik ve ivedilikle g-öi'üşülc-
rek maddeleri kabul olunda; tümü açık oya su
nu !clu ise de, oyların aynım sonucunda çoğunlu
ğun sağlanamadığı anlaşıldığından oylamanın 
gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi, 

— 480 — 
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5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunda 
bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun ta
sarısı öncelik ve ivedilikle görüşülerek, mai le
leri kabul okındu; tümünün gelecek, birleşim 
açık oya sunulacağı bildirildi. 

30 5 . 1973 Çarşamba günü ^ a ; 15,00'tc 

toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00Vla son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i İstanbul 

Mehmet Ünaklı Mebrure Aksoh/v 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Camlıca 

SORULAR 

Yasıb Sorular 

1. — Cumhuriyet .Senatosu Malatya üyesi 

Haindi Özer'in, Malatya Devlet Hastanesine bir 

sinir mütehassısı tayinine dair yazılı soru öner

gesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/138) 

2. —- Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamili Özer'in, erlere terhis mahiyetinde izin 
verilip verilmeyeceğine dair yazılı soru öner
gesi. Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/139) 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 

1. Seyir ve hidrografi hizmetleri kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma 

ve İmar . İskân ve Millî Savunma ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5?er üye alınmak sure
tiyle kuruları Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1/307; C. Senatosu : 1/193) (S. Sa
yısı : 272) (Dağıtma Tarihi : 30 . 5 . 1973) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma sa?//: : 15,00 

BAŞKAN : Ba^ka^vcka Mehnıst Ünaldı 

KÂTİPLER : Mcthmat Çaimlıca (Kastamonu), Mebrure Aksclsy (istaafoıd) 

BAŞKAN — 70 nci Birleşimi açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tabiî Üye Suphi Karaman'in Anka
ra'nın kış aylarındaki kirli havasının sağlıya za
rar vermesi sebebiyle Hükümetçe alınması gerek
li kısa vadeli tedbirlere dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Sayın Suphi Karaman. 29 Mayıs 1973 ta

rihli Birleşimde konuşmak üzere Ankara'nın 
kış aylarındaki kirli havası konusunda gündem 
dışı söz talobctınişlcr ve talepleri bu Birleşime 
kalmıştır. , 

Buyurunuz Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî İVe) 

— 487 — 
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O. Senatosu B : 70 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
r i ; 

Ankara'nın kış aylarındaki kirli havası üze
rinde, geçmiş yıllarda daima >bu kürsülerde bir
çok defalar konuşmalar olmuştur; fakat bu ko
nuşmalar o gün için Ankara'nın kirli havası 
üzerinde en ufak 'bir etki yapamaz, ancak bel
ki gelecek yıllar için alınacak tedbirleri öngö
rür. 

Hepinizin bildiği gibi, Ankara kış aylarında 
yaşayamayacak bir hale gelmiştir. Bunun uzun 
ve kısa vadeli tedbirleri vardır. Kısa vadeli ted
birler meyanmda, meselâ şu günlerde Hüküme
tin alacağı tedbirler vardır. Şimdi ben, müsaa
de ederseniz bu kürsülerde defalarca konuşulan 
bu çok önemli konu hakkında kısaca mâruzât
ta bulunmak istiyorum. 

Ankara'daki kirli 'havanın nedenleri arasın
da, hepinizin bildiği gibi, en başta Ankara Çu
kurunda hava cereyanının olmaması gelir. 
1958'lerden 'beri enerji temini için kaloriferler
de ve -diğer ısıtma sistemlerinde vasıfsız yakıt 
ve düşük kaliteli linyit kullanılması, şehir plân
lamasında merkezî ısıtma sisteminin hiçbir su
rette düşünülmemiş olması, 1946'dan sonra An
kara Belediyesinin modern 'şehircilik yönünden 
büyük bir başıboşluk, sistemsizlik içerisinde bu
lunuşu başlıca sebepler olmuştur. 

Sağlık üzerinde bilim adamlarının tespit et
tiği çok kötü sonuçları kısaca şöyle özetlemek 
lâzımdır : 

«Hava kirliliği solunum yolları üzerinde 
uzun süreli ve sinsi bir etki yapmaktadır. Hem 
birtakım kronik hastalıkların oluşmasına yol 
açmakta, hem de bunların ağırlık derecelerini, 
devam sürelerini artırmaktadır. Hava kirlili
ğinin sebe'b'Oİduğu başlıca solunum sistemi has
talıkları ; kronik bronşit, akciğer anfizemi ve 
bronş astımıdır. Kirli hava, bronş astımında 
özellikle nöbetlerin artmasına ve hastalığın ağır
laşmasına se'bebolmaktadır. Bunlar insanların 
yaşama fonksiyonlarını ve işgücünü 'bozan kro
nik, hastalıklardır. Son devrelerinde hastaların 
kalbi bozularak, kalb yetersizliği teşekkül eder ve 
ölümle sonuçlanır.» Bunlar bilimsel raporlardan 
alınan cümlelerdir. 

Yapılan bilimsel araştırmalar ve tespitlerde 
kirli ve zehirli havanın 1970'de Ankara'da 
0,024 oranında çeşitli türde kanserden, 0,031 
oranında da çeşitli türde kalp ve akut solunum 
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s hastalıklarından ölüme yol açtığı kesinlikle bi
linen gerçeklerdir. 

1965 - 1970 yılları arasında Ankara'da nü
fus artış oranının üç katı oranında kronik bron
şit ve akciğer amfizeminde artış olmuştur. 

Ankara'da 1960 yılında ortalama ömür ora
nı 71 yaş idi. 1965'te dört yaş küçülerek 67 ya
şa düştü ve 1970'de de 8 yaş azalarak 59 ya
sa düşmüştür. Yine aramızda bulunan bir sa-

j ym isenatörün, bir bilim adamı sayın profesö
rün not defterinden" biraz önce aldığım bir kı
sım vardır. Bunlara o kadar önem verilmiş ki, 
not defterine büyük harflerle yazılmış, orada 
aynen şu var : 

«NATO'ıran araştırmasına göre 1969 - 1970 
kışında Başkent Ankara'ya '58 ton kükürtdiok-
sit, 73 ton kar'bonmonoksit, 23 ton kurum, 16 
ton hidrokarbonat yağmıştır.» diyor. 

Arkadaşlarım, 'bu çok bozulan Ankara'nın 
kirli havası için elbette uzun ve kısa vadeli ted
birler vardır. Uzun vadeli alınacak tedbirler 
için şu anda !benim konuşmamın gereği yok ve 
bunlar, aslında belediye sınırlarını aşan tedbir
lerdir. Bu çok önemli konuya Devlet Plânlama
nın uzun vadeli plânlarla eğilip, bir çare bul
ması lâzımdır. 

Uzun vadeli olarak alınacak tedbirler; şeh-
I rin dışında bir, ya da birkaç yerde merkezî 

ısıtma sisteminin kurulması elektrik enerjisi 
ile ısıtılması, havagazı, ya da tabiî gaz kulla
nılması, şehirdeki bütün kaloriferlerin brülör-
lü, Fuel - oili bir sisteme doğru çevrilmesidir. 
Ama 'bunlar 197-1 kışı, hattâ 1975 kışı için alı
nacak tedbirler değildir. Benim maruzatım 
özelikle bu kış içindir. Bunlar büyük plânlama 
isteyen milyarlık yatırımlardır. 

Ülkemizde artan nüfus hareketleri sonucu 
olarak meydana gelen şehirleşme, özel yatırım
ların sebebolduğu programsız sanayileşme böl
geleri Türkiye'de çevre sağlığı problemlerini 
çok girift bir hale getirmiştir. 15, 20 yıl son
raki toplum gelişmesini dikkate alarak, sosyal 
ve ekonomik plânların, yerleşme sorununun, 
hava kirlenmesinin, su ve çevre sağlığı prob
leminin yurt çapında bir düzene sokulması ge
reği şiddetle ortadadır; fakat bütün bunlar be
nim konuşma mevzulunun dışındadır. 

Kısa vadeli olarak yapılacak iş; 1973 - 1974 
kışını nasıl rahat geçireceğiz? Ankara'yı kor-
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kunç bir şekilde tehdideden hava kirliliği üze
rine hemen ve kısa vadeli tedbirlerle eğilmek 
lâzımdır. Dkrt ay sonra kış mevsimine girile
cektir. Hemen köklü bir tedbir alınamazsa kış 
aylarında Ankara'da hava kirliliği geçen seneye 
oranla 1/5 oranında artacak, Ankaralıların, sağ
lığı daha büyük bir tehlike altında kalacaktır. 

Büyük şehirlerimizin çevre sorunları 1964 -
1965 yıllarından beri artık belediye hizmetleri
nin sorumluluk sınırını asmıştır, üzerine Dev
letçe eğıYıin'ecek bir ağıı'lığa kavuşmuştur. Anka
ra'nın 1973 - 1974 kışında havasmdaki kirlili
ğin daha da artırılmaması, hattâ kısmen azaltıl
ması, hizmet süresi kısa olan sayın Talû Hü
kümetinin önemli görevlerinden biri olmak du
rumundadır. 

Akla ilk gelen tedbir, bu yıl Ankara'ya kok 
cinsinden dumansız kömür verilmesidir. Her ne 
kadar kok kömürü bir sanayi kömürü ise de, 
Ankara'nın da 1,5 milyonluk nüfusunun hayatı 
ciddî bir tehlike içerisindedir. Runun için ge
rekliyse; ki böyle olduğu da muhakkak, hemen 
bir miktar kok ithal edilmeli ve bunun önlen
mesi cihetine gidilmelidir. Bunun da şimdiden 
halka duyurulması gereğini Hükümete teklif 
edivorum. Şüphesiz Hükümetin bilebileceği tek
nik kadrolarının ortaya çıkarttığı daha başka, 
belki daha müessir tedbirler de vardır; ama 
bunların üzerine de şimdiden cğilinmesi lâzım
dır. 

Değil yurt çapında uzun vadeli tedbirler, 
Ankara için kısa vadeli tedbirler bile bugüne . 
dek hükümetler çapında ciddiyetle ele alınma
mıştır. Ekim ayından sonra, yeni yasama döne
minde bu kürsülerde Ankara'nın kirli havasını 
dile getirmenin hiçbir faydası olmayacaktır. 

Hükümet Programı üzerindeki görüşmelerde 
söz alamadığım için yapamadığım bu uyarı gö
revimi şimdi kış mevsimine dört beş ay kala ye
rine getirerek Hükümetin dikkatine sunar, hepi
nize saygılarımı arz ederim. (Alkışlar.) 

2. — Eskişehir Üyesi Ömer JJcuzaVın, Eski
şehir'de vuku buları âfetlere dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi sayın Ömer Ueuzal, Eskişehir'de vuku 
bul art âfetler hakkında gündem dışı söz talep 
etmişlerdir. 

Sayın Ueuzal, buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Geçen hafta içinde Eskişehir'de iki mühim 
hadise olmuştur. Bunlardan birisi, Porsuk Su
yunun şimalinde kalan ovayı sulayan aaaciu 
'karalının duvarının şehir içinddcl 10 metre ka
dar kısmının patlayıp yıkılmasıyla üç mahalle 
sular altında kalmasıdır. Hadise gece yarısın
dan sonra meydana, geldiği için vatandaş uyur-
'ken su ba^kAiınına mâruz kalmıştır. 

Su baskınında kerpiçten yapılan 17 ev yı
kılmış ve 17 aile evsiz kalmıştır. Bunun yanın
da yüzlerce eve su dolduğu için bu ailelerin ev
lerinde bir müddet oturulmaz hal meydana 
gelmiş ve eşyaları da tamamen ıslanıp kulla
nılmaz olmuştur. 

Olayda kusur aramaya veya kusurlu bul
maya elbette burada yetkimiz yoktur. Ancak, 
maruzatım; yetkili organlar hadiseyi müteakip 
gereken alâkayı gösterdiler; fakat bir müddet 
sonra bu heyecanlı tutum, formalitelerin çok
luğu ve karışıklığı sebebiyle ilk alâka ve yar
dımları da gölgeleyecek kadar tesirsiz hale gel
memesi ve şikâyetlerin başlamaması içindir. Şi
kâyetlere meydan vermemek için bu mağdur ve 
felâketzede vatandaşlara gereken alâkanın de
vamı ve evsiz kalanların ise kıştan önce başları
nı sokacak bir yuvaya kavuşturulmaları için 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile İmar 
ve İskân-Bakanlığı yetkililerinin birlikte mese
leye ciddiyetle el koymalarını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci olaya gelince: 
Bu, bir tabiî âfet olayıdır. Geçen Cumartesi günü 
sabahı Eskişehir Merkez ilçemize ait Bahçecik, 
Karakamış. Osmaniye, Söğütçük, Oukurhisar, Öz
den ve Büğdüz köylerinde 50 bin dönümden fazla 
ekili sahada yağan dolular sebebiyle büyük ha
sar meydana gelmiştir. 50 bin dönüm ekili sa
hadan 50 kuruşluk mahsul alma imkânı kalma
mıştır. 

Bu yerleri gezip gördüm. Köylü iki yıl için 
imkânını tamamen kaybetmiştir. Bu mahsulü 
yetiştirmek için şahsî gayretini ve temin ettiği 
krediyi de böylece kaybetmiştir. Manen ve mad
deten çöküntüye mâruz kalan yedi köy halkı için, 
Devlet ne derece imkânla yanında olabilecekse, 
süratle oraya gidebilmenin ^avretini srÖ^te^ip 
gereken tedbiri almalıdır. Mesele, yazışmalara 
ve havalelere kalmamalıdır. Tabiî önce gelen 
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yiyecek yardımıdır. Sonra, borçların ertelenme
si, yeni yıl için yapılacak ekim. tohum, gübre ve-" 
sair kredi imkânları nazara alınarak bir ha
zırlık çalışması için Tarım Bakanlığı ve Zira
at Bankasınca yardım gerekiyor. Bakanlıkla
rın gerekli emri vermeleri yanında, tatbikinin 
de sağlanması dileğimizi tekrarla, yüce Heyeti
nizi saygı ile selâmlarım. 

3. — Adana Üyesi M. Nuri Ademoğlu'nıın, 
Adancddedii sel felâketine dair gündem dışı de
meci ve Tarım Bakam Ahmet Nusret Tuna'nm 
cevabı. 

•BAŞKAN — Cumhuriyet Senato.su Adana 
Üyesi •Sayın Nuri'Âdemoğlu Adana'daki sel 
felâketi hakkında gündem dışı söz talebetmiş-
İcrdir. 

Buyurunuz efendim. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

15 seneyi mütecaviz ibir zamandan beri sel 
felâketi görmeyen Adana'mız, iki gün evvel 
Toroslarm eteklerine yağan yağmurdan büyük 
bir felâket halinde zarar görmüş ve vatandaş
larımızdan, ilk alman rakamlara, göre, 15 ta
nesi kayba uğramıştır. 

Toroslarm eteklerine yağan çok şiddetli yağ
murların şehrin Kuzey - Doğusundan şehre doğ
ru akan Sarıçam Deresinde toplanması bu de
renin yatağını tamamiyle doldurduktan başka, 
bir - iki metre irtifamda büyük bir felâket ha
linde şehre doğru akarak gelmesi, şehrin Ku
zey - Doğusunda bulunan Kiremithane ve yine 
onun karşısında 'bulunan bir köyümüzü tama
miyle istilâ etmiş, birçok evleri yıkmış, bu ara
da felâket gece olduğu için bâzı vatandaşları
mız sel sularına kapılarak Seyhan nehrine sü
rüklenmişlerdir. 

Şehrin bu semti küçük evlerden ve bilhassa 
'kerpiç ve tuğladan yapıldığı için sel felâketi
ne .mukavemet edememiş ve pek çok ev harabol-
muştur. Yıkılmayan evlerin içerisi tamamiyle 
suyla dolmuştur. Bu sel felâketini haber alan 
vilâyetin askerî ve mülkî erkânı derhal faali
yete geçmiş ve vatandaşlarımıza ellerinden ge
len bütün yardımı esirgemeyerek felâketin da
ha büyük kayıplara, can kaybına sebebiyet ver
mesini önlemişlerdir. Bu felâketi Hükümet de 
haber" alır almaz bütün imkânlarını seferber et
miş ve mahallî idarecilere vatandaşlarımızın ya

nında olduklarını, kendilerine bütün yardımı 
yapmalarını emir vermiştir. Gerek: 'Sayın Dâhi
liye Bakanı, gerekse Sayın Başbakan bu husus
ta vatandaşlarımızın acılarına iştirak etmişler 
ve kendilerine âcil yardım vaat buyurmuşlardır. 
Bunun için gerek askerî, gerek mülkî erkâna ve 
Hükümete teşekkürlerimizi arz ederim. 

Bu vesile ile şunu da arz etmek isterim ki; 
bu dere zaman zaman bu -şekilde taşkınlar yap-

, maktadır. Her ne Ikadar bu son felâket gibi 
bir felâkete uğramadıksa da, zaman zaman mey
dana. gelen taşkınlar şehirde can kaybına sebe
biyet vermese hile, büyük miktarlara varan mal 
kayıplarına sebebiyet vermektedir. Onun için, 
Enerji Bakanlığından Ibu derenin yatağının İs
lah edilmesi ve derenin taşmasına mâni olun
ması için derhal âcil tedbirler alınmasını has
saten istirham ediyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı Sayın Nusret 
Tuna, buyurunuz. 

TASIM BAKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — Muhterem arkadaşlarım; 

29 Mayıs günü Adana'nm Sarıçam, Kadirli 
ve Kozan mevkilerine yağan fazla miktardaki 
yağmurdan dolayı Adana 'bölgemizde bir sel 
felâketinin meydana 'geldiği maalesef bir vakı
adır. 

Birisi çocuk, birisi kadın olmak üzere altı 
vatandaşımız bu sel felâketinde hayatlarını 
kaybetmişlerdir. Adana'mn Karşıyaka semtin
de 37 ev oturulamaz hale gelmiş, bâzı dükkân
lar harabolmuştur. Yine Kadirli ve Kozan mev
kilerinde bâzı mezru arazinin zarar gördüğü 
bildirilmektedir. 

Felâketi haber alan Hükümetiniz, İmar ve 
İskân Bakanını derhal seylâp mıntıkasına gön
dermiş bulunmaktadır. Bakanlık, bir hususî ko
misyon tesis etmek suretiyle, mahallinde tetki-

J kat yapmaları, mahallinde alınması lâzımgelen 
tedbirleri almaları ve Ankara'da alınması lâzım
gelen tedbirleri bildirmeleri için Adana'ya gön
dermiştir. 

Ölen vatandaşlarımıza Tanrıdan mağfiret 
diliyoruz; zarar gören vatandaşlarımızın zarar
larının telâfisi için Hükümet eldeki bütün im
kânları ile vatandaşın yanında olacaktır. 

Bu hususları saygı ile arz ederim. 
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4. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri | 
Bakanı Halûk Bay ülken'e Başbakan Naim Ta-
lû'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/522) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, ibir Cum- I 
!hurfoa§;kanlığı tezkeresi var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına »giden Dışişleri Bakanı 

Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar Dışişleri 
Bakanlığına Başbakan Naim 'Talû'ııun vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri Korutürk 
'Cumhurbaşkanı 

•BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

5. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere ı 
seçim. 

BAŞKAN — Komisyonlarda açık bulunan t 
üyeliklere C. G. P. aday göstermiştir. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân j 
Komisyonuna Sayın Mehmet Hazer aday göste- ! 
rilmiştir. 

Möhmet Hazer'in 'bu komisyona seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum: 'Kalbul edenler... Ka
bul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. | 

IV. — GöRÜŞt 

1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun I 
104 ncü maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince rad-
dolunan metni ve Cumhuriyet^ Senatosu Malî 
ve İktisadî işler ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi: 2/745; C. Se
natosu : 2/52) (S. Sayısı : 270) (1) 

BAŞKAN — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 2 nci açık oylamasına geçiyoruz. 

Küreler dolaştırılsın. 

2. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür- I 
lüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanunda 
bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun tasa- I 
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve \ 

(1) 270 S. Sayılı basmayazı 29 . 5 .1973 ta
rihli 69 ucu Birleşim tutanağına eklidir. 

I 'Malî ve İktisadî İşler Komisyonuna Sayın 
Abdülkerim /Saraçoğlu aday gösterilmiştir. 

Bu komisyona seçilmesi hususuıyı oylarınıza 
arz ediyorum: Ka'bul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

| Millî Eğitim Komisyonuna Sayın Mehmet 
Hazer aday gösterilmiştir; 

Bu komisyona seçilmesini oylarınıza arz edi-
i yorum: Kalbul edenler.. Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Millî Savunma Komisyonuna Sayın Cemal 

Yıldırım aday gösterilmiştir. 

Bu komisyona seçilmesini oylarınıza arz edi
yorum: Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yine aynı komisyona Sayın Abdülkerim Sa
raçoğlu aday 'gösterilmiştir. 

Kendisinin bu komisyona seçilmesini oyları-
i niza arz ediyorum: Kabul edenler... Kalbul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kitaplık Karma Komisyonuna Sayın Salih 
• Türkmen aday gösterilmiştir. 

Bu komisyona seçilmesini oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-

| bul edilmiştir. 

ÜLEN İŞLER 

I Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar - İskân, Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 3'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/800; C. Senatosu 1/200) (S. Sa
yısı : 264) (1) 

BAŞKAN — 5539 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun Tüzüğümüze göre açık oya sunulması 
üzerinde bir tereddüt hâsıl olduğu için açık oya 
arz ediyorum. 

Küreler doltştırılsm. 

3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 

(1) 264 S. Sayılı basmayazı 29 . 5 .1973 ta
rihli 69 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 
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bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal î§ler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5:'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 2/551; C. Senatosu : 2/50) (S. Sayısı : 259) 
(D 

BAŞKAN 
ram. 

Bir önerge var, takdir ediyo-

Yü'kse'k Başkanlığa 
Gündemimizin «Birinci görüşmesi yapılacak 

işler» kısmında bulunan 259 S. Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifi, sosyal güvenlik mües
seselerine /ilişkili mevzuattaki farklılıkları gide
recek ve uygulamada eşitliği sağlayacaktır. 

Bu temel fikirden hareketle sözü edilen tek
lifin, önemine ve müstaceliyetine binaen gün
demde mevcut bütün işlere takdim en öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyonu 
Başkanı 

Ali Şaikir Ağanoğlu 

BAŞKAN — Gündemdeki diğer işlere tak
dimci! görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum : 

Kabul edenler... Kaıbul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hükümet ve komisyon yerlerini lütfen al
sınlar. 

Komisyon Sözcüsü Sayın Kıza Isıtan. 
Bu kanunun müzakeresini yetki belgesine 

haiz olarak. Çalışma Bakanlığı adına takip ve 
temsil edecek olan Çalışma Bakanlığı Müsteşar 
Vekili Sayın Nuri Uzel'dir. 

Kaporun okunup, okunmaması hususu oy
larınıza arz ediyorum : 

Raporun okunmasını ka.bul edenler... Kabul 
etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

(1) 259 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Teklifin tümü üzerinde Sayın Hamdi özer 
ve Sayın Rifat Oztürkçine söz istemişlerdir. 

Sayın özer, teklifin tümü üzerinde konuşmak 
üzere buyurunuz. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Bayın Başkan, 
muhterem ~:natörler; 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hakkın
da benim de yapimış olduğum teklif Sayın Öz
türkçine min teklifi ile birlestiriiorek huzuru
nuza gelmiş louiunmaktadır. 

Sosyal hizmetlerin özünü sosyal .güvenlik 
teşkil eder. Yurdumuzda 'Tünkiye Cumhuriyeti 
Emekıi Sandığı ile 'Sosyal Sigortalar- Kurumu 
•en /büyük ıbirer sosyal güvenlik kuruluşlarıdır. 
Bu kuruluşlara bağlı memur ve işçi sınıfı ara
sında ikilik yaratmamak için hizmette ve hak
ta eşitlik sağlanmalıdır. Sosyal bir sınıfın diğer 
bir sosyal sınıfa hakta eşidclmaiiııası toplum 'dü
zeninde dengesizliğe yol açar, 'Anayasamızın ru
huna ve sözüne aykırı düşer. 

Memurların sosyal sigorta kurumu olan Tür-
ky-e Cumhuriyeti Emekli Sandığı 'Kanununun 
74, 75,- 90 ve 93 noü maddelerinde dul ve ye
timlere tanınan haklar, sigortalıların da dul ve 
yetimi!erine tanınmalıdır. iBu maddelerde me
murların yetim kız çocuklarıma yaş sınırlanma
sı /konulmamış, evli olmayan yetim kızlara sıh
hati ve yaşı ne olursa olsun aylık .almak hakkı 
tanınmıştır. Evlenen kadın ve kız çocuklara ev
lenme ikramiyesi verilmektedir. 

Halbuki, işçilerin dul ve yetim kızlarına 
böyle bir hak tanınmamak/tadır. İşçinin yetim 
kızı 18 yaşını bitirmişse ister bekâr, ister dul 
olsun; malûllük durumu hariç, aylık almaktan 
y o k s u n t utul m u ş tur. 

Bu /kanunla işgilerin dul ve. yetimleri de, 
memulların dul ve yetimleri gibi sosyal güven
likle eşit hak sahibi olacaklardır. Demokratik 
sosyal Devlet ilkesinde sosyal sınıf üstünlüğü 
değil, sosyal adalet /bütünlüğü vardır. Âmme 
hizmetinde ve hakta .eşitliği sağlamak sosyal 
devletin görevidir. Bunun için sosyal güvenlik
le ilgili kanunlar arasındaki aykırılık ve den
gesizlik bu kanunla /giderilmiş olacaktır. 

Mademki Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
hizmetlerde 'bulunanların Emekli Sandığına 
geçmeleri halinde, 657 sayılı Kanım gereğince, 
terfi ve (emeklilik işlemlerinde intibak sağlan
maktadır, o halele Sosyal Sigortalar Kanununa 
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ıbağlı olanların emeklilik hakları da memurla-
rınkine uyar bale sokulmalıdır. 

İşte bu maksat için bu kanun teklifi •gelmiş
tir. Ancak, yapmış olduğum kanun tekülfi ile 
bunun .arasımda mühim iki konu vardır. Her 
nedense Komisyonca birleştirilme esnafında 
huzurunuza gelen teklifin içine dahil edilme
miştir. 

iBu iıususta >da önerge verdim, İltifat buyur
manızı diler, hepinize saygılar sunarım. 

İBAŞKAN '— Sayın Öztürkçine. 
KİiFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muihtorieım arkadaşlarım.; 
Anayasamızın anailıkelerinden binisi, sosyal 

hukuk devleti oluşumuzdur. «Sosyal hukuk» 
deyimini fiilî duruma sokabilmek, emekli .olan 
bütün işçilerimizi ve orilarm dul ve yet'imlerin i 
eşit haklara salhip kılmakla mümkündür ve an
cak 'bu şekilde 'sosyal hukuk devleti ilkesinin 
d nlamı vardır. 

'Türkiye 'Cumlhuriyetl Emekli iSandığına tabi 
>lan Devlet memurlarının yetim kızları, Mede
nî Kanuna göre, bekâr .kaldığı sürecıe, yaşı ne 
olursa olsun yetim aylığını almakta devam 
eder. (Bağ - 'Kur'a tabi' olanların yetim kızları 
da yaşı ne olursa olsun yetim aylığı almakta de
vam edecektir; ama 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa tabi olan ••emekli işçilerimizin yetim 
kızları, yüksek tahsil görmediği sürece yetim 
•aylığını 18 yaşına kadar almakta devam edi
yor, yüksek tahsil görürse 25 yaşını doldurduğu 
zaman kesiliyor. 

Şimdi bir tarafta emekli memurun, Ibir ta
rafta Bağ - Kur'a tabi olan emeklilerin yetimi 
kızlarının yaşı ne olursa olsun ıb.aıbala.rınm ve
ya annelerinin emekli maaşını •almakta (devam 
et;m;e3İnin, diğer tarafta işçilerin yetim çocuk
larının aylıklarının kesilmesinin şüphesiz Ana
yasamızın sosyal 'hukuk devleti ilkesi ile 'bağ
daşır ıbir durum olmadığı düşüncesiyle, bu ka
nun teklifimizi .getirdik. Millet Meclisinde ilti
fat gördü, 'Cumhuriyet Senatosunda da iltifat 
göreceği inancımızın bütün olduğunu arz ede
riz. 

Yalnız, Iburada Senatodan özür dilemek is
teriz; kanunu hazırladığımız zaman bu konuda 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Türk - İş ve sendi
kalarla da uzun bir istişare yapılmıştı ve onlar
la da mutabakata varılarak kanun teklifi met
ni hazırlanmıştı; ama maalesef bu arada 991 

sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumuna 
devredilen Askerî Fabrikalar Tekaüt ve (Mua
venet Sandığı ile, Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletmesi 'Genci 'Müdürlüğü işçileri ve 
Emekli Sandığı mevzuatına göre bağlanmış 
ölüm aylıklarının ödenmesine ait hüküm unu
tulmuştu. ıBir önerge vermek suretiyle bu san
dığa bağlı olup da 506 sayılı Kanun hükümle
rine devredilmiş olan işçilerimizin yetim kızla
rının da, aynı 506 sayılı Kanunda olduğu gibi, 
yetim aylıklarını Medenî Kanuna göre bekâr 
kaklığı sürece alma imkânını sağlayacak bir 
hükmün dahil edilmesini istedik. Eğer bu öner
geye iltifat edilecek olursa, ibu suretle Anayasa
nın deyimi hakiki rayına oturacaktır. 

(Bir geçici madde ile de bu kanunun yayımı 
tarihinden önce yetim aylığı almamış elan iş
çilerimizin ıkızlan veyahut da evlenme nedeniy
le aylığı kesilmiş olup sonradan dul hale gel
miş /alalılarım. da aynı kanundan isı'İfade etime 
şekli düşünülmüştür, takdir Yüce 'Heyetinizin
dir. 

ıSaygılanm,ı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Karaöz. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; 

Bu kanun teklifi 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 23 ve 68 nci maddeleriyle, 71 ,nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesini ve anı
lan kanuna geçici bir madde eklenmesini ve böy
lece bu kanuna tabi sigortalı işçilerden vefat 
edenlerin dul kalan eşleriyle, sakat ve malûl ço
cuklarına bağlanacak dul ve yetim maaşlarının 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun
daki esaslara uygun 'bir se'viyeye çıkartılmasını 
öngörmektedir. Bu suretle, sosyal 'güvenlik sa
hasında bir eşitlik sğlanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın öztürkçine'nin 
ifade ettiği gibi, hepiniz ıhatırlayacaksımız, Dev
let Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fab-
rikala? Tekaüt ve Muavenet Sandıklan 2-3.1.1968 
tarihli 901 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Ku
rumuna devredilmiş bulunmaktadır. Bu 901 sa
yılı. Kanunun 1 nci maddesi aynen şöyle demek
tedir : 

«2454 sayılı Kanunla kurulu Devlet Demir
yolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
İşçileri Emekli Sandığı ile, 3575 sayılı Kanunla 
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kurulu Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı bu Kanun hükümleri dairesinde Sosyal 
Sigortalar Kurumuna devredilmiştir.» 

Değerli arkadaşlarım; müzakere etmekte ol
duğumuz kanun teklifini tetkik ettiğimiz tak
dirde, Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü İsçileri Eemekli Sandığı 
ile, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığının mensubu olup, 99ü sayılı Kanunla 505 
sayılı Kanunun şümulüne alman, yani, Sosyal 
Sigortalara devredilen işçiler maalesef bu tek
liften istifade edememektedirler. Bu bakımdan 
'bir önerge hazırlamış bulunmaktayız. Kanun 
teklifinin sonuna geçici 2 nci madde olarak bir 
madde eklenmesini teklif ediyoruz ve dolayısıy-
le kanunun başlığının da bu esas dahilinde de
ğiştirilmesini talebe ımekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; Devlet Demiryolları 
ve Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığından ayrı
lan işçilerin adedi bir hayli kabarık bulunmak
tadır ve. sayıları 30 bine yakındır. Bunların da 
bu sosyal güvenlik haklarından istifade etmele
rini temin bakımından bu kanuna igeciei 2 nci 
madde 'olarak bir maddenin eklenmesi sosyal 
adalet icabı bulunmaktadır. 

Önergemize değerli arkadaşlarımın iltifat 
buyurmasını rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, buyurunuz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Kanun teklifi, sigortalının dul ve yetimleri
ne daha âdil ölçüler içerisinde birtakım haklar 
getirmektedir. Bu sebeple ben, bu kanun teklifi
ni getiren arkadaşları huzurunuzda tebrik et
mek vs kendilerine teşekkür etmek istiyorum. 

Söz alışımın ikinci sebebi, kanunun teşmil 
edilmesi içindi. Bunu da arkadaşlarım belirtti
ler, onun için ben tekrar etmeyeceğim. Bunun 
Devlet Demiryolları ve A/.ıkcrî Fabrikalar Sandık
lan işçilerine de teşmil edilmesinde elbette bü
yük faydalar var. Benden evvel konuşan bir arka
daşımız bunun için bir önerge vereceklerini belirt
tiler. Bu teklifin de Cumhuriyet Senatosunun 
tasvibine mazhar olacağı inancındayım. Onun 
için bu konuya dokunmayacağım. 

. Burada üzerinde durmak istediğim iki konu 
daha vardır. Bunlara temas ederek sözlerimi bi
tireceğim. 

Bunlardan birisi metindeki ifade zarflarıdır. 
Kanun teklif ve tasarıları komisyonlardan (ge
çerken gönül istiyor ki, madde metinleri iyice 
incelensin ve. bilhassa dil bakımından ifade 
sağlam bir hale getirilebilsin. Burada bir hayli 
ifade tarzları var, ama misal olarak ben bir ta
nesini belirteyim. 

Teklifte deniyor ki : «İş kazası veya meslek 
hastalığı sonucu ölümlerde aşağıdaki hüküm
ler uygulanır: 

1) ölen sigortalının, .88 nci madde gereğin
ce tespit edilecek yıllık kazancının % 70'inin; 

A)' Dul karısına % 50'si, gelir alan çocuğu 
bulunmayan dul karısına üçte ikisi;» 

Burada sanıyorum ki, söylenmek istenen şu
dur: Ölen kimsenin şayet çocukları yoksa, bu 
takdirde üçte ikisi karısına verilsin. Ama, eğer 
ölen aynı kimseden gelir alan çocuğu varsa, o 
zaman farklı muamele yapılsın. 

Söylenmek istenen budur. Ancak, ifade bu 
değil. 

Şöyle bir örnek vereyim: Diyelim ki, bir ki
şi öldü, karısının başka kocasından gelir alan ço
cukları var. Şimdi, şu metne <göre bu hanımın 
üçte ikilik bir gelir almaması gerekir. Halbuki 
kanaatimce, teklif sahiplerinin maksatları bu 
değildir. Çünkü, Komisyonda da ifade edilmiş
tir ki, maksat bu değildir. 

Şu halde, gönül çok ister ki, bu kısım bu mak
sadı ifade edecek şekilde 'olsun. Eğer bunun ak
si ise, o ifade edilsin. 

Şimdi .örneği tekrar edeyim: Diyelim ki, bir 
işçi ölmüştür. Bunun (hanımının eski kocasından 
Jki tane çocuğu vardır, eski kocası da işçidir ve 
o çocuklar o babadan bir gelir almaktadırlar; 
ama hanımın yeni ölen kocasından herhangi bir 
selir almamaktadırlar. Bu takdirde, ölen işçinin 
üvey evlâtları gelir alıyor diye, (hanımının ye-
"i ölen kocasından üçte iki gelir almaması, hiç 
şüphesiz ki. mantıkî bir durum değildir. Zanne
diyorum ki, teklif sahibi arkadaşlarımın da ka
naatleri bu değildir. Binaenale,yh, ifadeyi bu 
maksadı verecek şekilde değiştirmekte fayda 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, metinde buna ben
zer birkaç kısım daha var. 

Bir diğer husus da metinde kullanılan ve sık 
sık geeeıı bir - iki terimin hatalı kullanılmış ol
duğudur. Ben öyle sanıyorum. 
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Yine burada (C) fıkrasının (a) 'bölümünde 
«Sosyal Sigortalıya» deniyor.. Sanıyorum ki, 
burada «Sosyal Sigortalıya» denilmek isteniyor. 
Çünkü, daha sonraki ifadelerde hep «Sosyal Si
gortaya» tabiri igcçiyor. Şu 'halde 'buradaki «Sos
yal Sigortalıya» tahiri yanlıştır, her -halde aşa
ğıda olduğu gibi «Sosyal Sigortaya ve Emekli 
Sandıklarına» denmek isteniyor. 

Yine bu da burada bir anlaşmazlık meyda
na getiriyor: «Sosyal Sigortaya» tabiri ile 
Sosyal Sigortalar Kanununa mı, yoksa Sosyal 
Sigortalar 'Kurumuna mı denmek isteniyor? 

Bu kurumun adı, kanunda «Sosyal Sigorta
lar Kurumu«'dur. Binaenaleyh, 'burada maksat 
Kurumsa, «Sosyal Sigortalar Kurumuna» de
mek lâzımdır. Sosyal Sigortalar Kanunu ise, 'bu
na Sosyal Sigortalar Kanununa demek lâzım
dır. Bu haliyle «Sosyal Sigortaya» ta
biri Ibir yanlış anamaya imkân verecek durum
dadır. Komisyonun Sayın Başkanı Komisyonda 
«Bu ISosyal Sigortalar Kurumu anlamına gele
cektir» 'dedi. Halbuki, dalha evvel Hükümet tem
silcisi de «Genel bir ifade olarak Sosyal Sigor
taya tabiri kullanılmıştır» dedi. 

Burada kanun metninde baş harfleri büyük 
olduğuna göre, ismihas olarak yazıldığı anlaşı
lıyor. Binaenaleyh, bunun açıklanması lâzım
dır ve maksat ne ise, onun açıkça yazılmasında 
fayda vardır. 

Şayet, burada maksat Sosyal Sigortalar Ka
nunu ise, bu takdirde Bağ - Kur acaba neden ha
riç tutuldu? Bunu da -cidden merak ediyorum. 
Binanenaleyh, bunun da açıklanmasında fayda 
olduğu kanaatindeyim. Çünkü, bu tahir metinde 
«Sosyal Sigortaya» şeklinde 5 -16 yerde, geçmek
tedir. Bunun düzeltilmesinin faydalı olduğu ka
nısındayım* 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kaibul edenler!. Kbul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir, 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ge
çici madde, eklenmesi hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 'de
ğiştirilmiştir : 

Madde 23. — İş kazası veya meslek hastalığı 
sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygula
nın : 

I ) ölen sigortalının 88 nci madde gereğin
ce tespit edilecek yıllık kazancının % 70'inin; 

A) Dul karısına % 50'si, gelir alan çocuğu 
bulunmayan dul karısına üçte ikisin 

B)' Sigortalı eşinin iölümü tarihinde çalışa
mayacak durumda malûl veya 55 yaşını doldur
muş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağ
landığı 'belgelenen kocasına % 50'si, 'gelir alan 
çocuğu bulunmayan aynı durumdaki kocaya üç
te ikisi; 

C) Çocuklardan :' 
a) 18 yaşını, 'ortaöğrenim yapması halinde 

20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 
yaşını doldurmamış olan veya çalışamayacak du
rumda malûl ibulunan ve Sosyal Sigortaya, 
Emekli Sandıklarına t ah i çalışmalarından dola
yı gelir veya aylık almayan erkek çocuklarla yaş
ları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla 
beraber sonradan 'boşanan veya dul kalan ve 
Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir 
işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık al
mayan kız çocukların ıher 'birine % 25'i, 

h) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının 
ölümü ile anasız ve 'bahasız kalan veya sonradan 
bu duruma düşenlerle ana ve babaları arasında 
evlilik bağlantısı bulunmayan yakut sigortalı 
hebanın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bu
lunmakla beraher anaları sonradan evlenenlerin 
her birine % 50'si, 

Oranında yıllık gelir bağlanır. 

Sigortalının ölüm tarihinde 1'8 veya 20 yaşı
nı doldurmuş olup gelire kak kazanmamış du
rumda olan -erkek çocuklar, sonradan öğrenim 
yaparlarsa (a) fıkrasındaki haklardan yararla
nırla.'. 

İT) Sürekli iş göremezlik geliri sermaye 
olarak ödenmiş bulunan sigortalının ölümü ha
linde hak sahiplerine, sigortalıya verilen serma
ye nazara almmaksızîn bu kanun hükümlerine 
göre 'gelir bağlanır. 

III) Sigortalı tarafından evlât 'edinil
miş, tanınmış veya nesehî düzeltilmiş yahut baba
lığı hükme (bağlanmış çocukları ile sigortalının 
ölümünden sonra doğn çocukları,, bağlanacak 
'gelirden yukarıda belirtilen esaslara ıgöre yarar
lanırlar. 
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IV) Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak 
gelirlerin toplamı sigortalının yıllık kazancının 
c/c 70'ini geçemez. Bu sınırın aşılmaması için 
.gerekirse, hak sahibi kimselerin gelirlerinden 
orantılı 'olarak indirimler yapılır. 

V - Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan 
.gelirler çocuğup 18 yaşını, ortaöğrenim yapma-
s.3i 'halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması 
halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam 
eder. Çalışamayacak durumda malûl olan erkek 
çocukların gelirleri bu yaşlara vardıktan sonra 
da kesilmez. Ancak .geliri kesilen erkek çocuk
lardan sonradan çalışamayacak durumda malûl 
olanlara, Sosyal Sigortaya yahut Emekli San
dıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya 
aylık almamaları şartı ile, malûllük durumları
nın tespitine esas teşkil eden rapor tarihini ta-
kjbeden aybaşından i t'ibaren yeniden gelir bağ
lanır. 101 ıiıci madde hükmü saklıdır. 

VI Sigortalının dul karısı evlenirse geliri ke
silir. Gelirin 'kesilmesine yol açan evlenme son 
bulunca gelir yeniden bağlanır. Sonraki koca-
smndan da gelir almaya hak kazanan dul karı
ya, bu gelirlerden fazla olanı ödenir. 

VII - Sigortalının kız çocuklarına bağlanan 
gelirler, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına 
itabı işlerde çalışmaya başladıkları veya evlen
dikleri tarihi takibeden devre başından itibaren 
kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan sebebin or
tadan kalkması halinde 1 nci bölümün (C) fık
rası hükmü saklı kalmak şartıyle, bu tarihten 
haşlanarak yeniden gelir bağlanır. Ancak, evli
liğin son bulması ile kocasından da gelir alma
ya hak kazanan kimseye bu gelirlerden fazla ola
nı ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

HAMDİ ÖZEK (Malatya) — Benim öner
gem vardı efendim. 

BAŞKAN — Önergeniz ayrıca muameleye 
tabi tutulacak. 

Buyurun Sayın Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Soru 
sönmüştüm, sorumun cevaplandırılmasını rica 
ediyorum. 

3A;ŞKAN ..— Peki efendim. Buyurun Sayın 
Kamisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RIZA ISI
TAN (Samsun) — Efendim, sorularından bi-
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risd «Sigortaya» dır. Yanlış yazılmıştır. Oku
nurken de sigortaya diye okunmuştur kendili
ğinden neticelenmiştir. 

İkincisi; Bağ - Kur'un durumu idi, filhaki
ka Sayın Özgüneş arkadaşımızın hakları var
dır; fakat, böyle gelmiş, Komisyondan da böy
le geçmiştir.' Ancak, ikinci bir kanunla bu hu
susun düzeltilmesi kabildir.. Şimdil:,k bunun 
Komisyona iade edilmesi öyle zannediyoruz ki, 
30 bine varan birçok hak: sahiple:a:,i uzunca 
müddet bu halklarından mahrum edecekj'r. Bu
nu ayrıca mütalâa etmek lüzumuna inanıyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen Sayın Üye? 
Yok. 

Madde ile ilgili bir önerge var, t akdini edi
yorum ; 

Cumhuniyot Senatosu Başkanlığına 

503 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun gö
rüşülmekte olan 1 nci maddesinde yer alan 23 
ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Ha m di Özer 

Fıkra 8. — Evlenme sebebiyle aylığı kesi
len kız çocuklarla, evlenen dul karıya (evlen
me ikramiyesi) adı ile ve bir defa için almakta 
•oldukları dul ve yetim ayılıklarının iki yıllığı 
ödenir. 

Ancak, iki yıldan önce yeniden aylık bağ
lanması halinde ödenmiş bulunan evlenme ik
ramiyesi farkı, aylıklarından mahsubedilir. 

BAıŞKAN — Önergenizi izah için buyurun 
Sayın özer. 

HAMDİ ÖZE'R (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Görüşülmekte olan kanun teklifi sosyal gü
venlik kurumları arasındaki eş'ı'Jiği sağlamak 
amacını gütmektedir. Bu önergemde belirttiğim 
husus; 5131 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li. Sandığı Kanununun 90 ncı maddesini aynen 
almaktadır; yani bir yetim kız çocuğu evlen
diği zaman tıpkı Emekli Sandığına bağlı olan 
bir yc'Mm kız çocuğu gjhi almakta olduğu aylı
ğın iki yıllık tutarını bir defaya mahsus alacak
tır. Dul karı da aynı şekilde bir defaya mah
sus alacaktır. Bunun gerekçesi Türkiye Cum-
hurive'ti Emekli Sandığı Kanununda 90 ncı 
maddenin gerekçesine uygundur. 
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Bunun üzerinde uzun uzadıya mâruzâtta 
bulunmayacağım. Bu hususun sosyal bakımdan da 
kuruma da sağlayacağı yararlar vardır. Bir 
kız çocuğu veya bir dul karının evlenmesi içtin 
lâzım olacak imkânları ona sağlamak bakımın
dan bu sosyal bir vazifedir ve aynı zamanda 
kuruma, bir yük de değildir. 

Bu önergem üzerinde hassasiyet ve alâka 
göstererek uygun, mütalâa etmenizi ve müspet 
oy kullanmanızı bilhassa istiı'ham ediyorum. 
Aksi takdirde iki grup arasındaki adaleti sağ
lamamış durumda bu kanun teklifi çıkar ki, 
sakat kalır, ileride yeni yeni tekliflerin gelme
sine scıbeıbolur. 

Saygılarımda.. 
BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet ve" Ko

misyon katılıyor mu efendim ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KIZA ISI

TAN ('Samsun) — Efendim, bunun hesapları 
yapılmamıştır, kuruma kaea nıalolacağı henüz 
bilinmem ekte::! ir. Sosyal Sigortalar mevzuatı 
Balkankıkça yeniden incelenim elet e, bâzı düzelt
meler yapılmaktadır, burada nasıl olsa nazara 
alınacaktır. Şimdilik katılımı yoruz. 

BAŞKAN — Yani tetkik edilme iiği neye 
mal olacağı belli olmadığı için katılmıyorsunuz. 

Hükümet katılıyor mu efendim 1 

ÇALİŞMA BAKANLIĞI MİISTEŞAB MU
AVİNİ NURİ UZEL — Katılmıyoruz. 

BAŞKAıN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyoılar. 

önergeyi oylarınıza a.rz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
ni iıştir. 

Bir başka önerge var takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

• 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu teklifi
nin 1 nci maddesinde yer alan 23 ııcü maddenin 
sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Malatya 
Kamdi Özer 

Yaş durumu nedeni ile yetim aylığı kesilen 
eı'kek çocuklara (golişme ikramiyed) adı ile 
ve bir defa irin almakta olduğu yelim aylığının 
iki yıllığı ödenir. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Soym Baş
kan, hesap yapılmadığı için geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Sayın Kara öz, önergeniz teklifinizin kabul 
•edilip edilmeyeceği belli olmadığı için muame
leye konulmamıştır; ancak, şayet kabul edilirse 
tekriri müzakere ile başlık değiştirilmesi tekli
finizi muameleye koyarım. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, birinci önergemde aynı mesele vardır. Bir 
müşkülâtla karşılaşılmaması için önergemi ver
miş bulun uy o ram. 

BAŞKAN — İşte şimdi henüz kabul edilip 
edilmeyeceği belli olmadığı için bu önergeyi işle
me koymuyorum. 

2 noi maddeyâ okutuyorum. 

Mai, o«e z. 506 saydı Sosyal Sigortalar Ka
nununun G8 nci mladdesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir i 

Madde 68. — Ölen sigortalının aylık bağlan
masına hak kaşanan kimselerine aşağıdaki hü
kümlere göre aylık bağlanır. 

I - ölen sigortalının 67 nci madde gereğince 
tespit edilecek aylığının; 

A) Dul karısına % 5011, aylık alan çocuğu 
bulunmayan dul karısına üçte ikim ; 

B) Sigortalı eşin'n ölümü tarihlinde çalışa
mayacak durumda malûl veya 55 yaşım doldur
muş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağ
landığı belgelenen kocasına % 501si, aylık alan 
çocuğu bulunmayan aynı durumdaki kocaya üç
te ikisi; 

€ ) Çocuklardan; 
a) 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 

20 yaşını, yüksclk öğrenim yapması halinde 25 
yaşını doldurmamış olan veya çalışamayacak 
durumda malûl, bulunan ve Sosyal Sigortaya, 
Emekli sandıklarına tabi çalışmalarından dola
yı gelir veya aylık almayan erkek çocuklarla 
yaşları ne olursa okun evli olmayan, evli olmak
la beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve 
Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir 
irTe çalışmayan buralardan gelir veya aylık 
almayan kız çocukların her birine % 25i, 

b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının 
ölümü ile anasız ve babasız kalan veya soma
dan bu duruma düşenlerle ana ve baba1 arı ara
sında evlilik bağlantısı bulunmayan yahut si-
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gortalı babanın ölümü tarihlinde evlilik bağlan
tısı bulunmakla beraber anaları sonradan evle
nenlerin her birine % 50'si, 

Oranında aylık bağlanır. 
-Sigortalının ölüm tarihinde 18 veya 20 yaşı

nı doldurmuş olup aylığa hak kazanmamış du
rumda olan erkek çocuklar, sonradan öğrenim 
yaparlarsa (a) fıkrasındaki haklardan yararla
nırlar. 

II - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, ta
nınmış veya. nesebi düzeltilmiş yahut babalığı 
hükme bağlanmış çocuklar ile, sigortalının ölü
münden o sura doğan çocukları, bağlanacak ay
lıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yarar
lanır. 

III - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak 
aylıklaırın toplamı sigortalıya, ait aylığın tuta
rını geç om ez. Bu sınırın aşılmaması için gere
kirse hak sahibi kimselerin aylıklarından oran
tılı olarak indirmeler yapılır. 

IV - Sigortalının erkek çocuklarına bağla
nan aylıklar, çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim 
yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yap
ması halimde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadnr 
devam eder. Çalışamayacak durumda malûl 
olan erkek çocukların aylıkları bu yaşlara var
dıktan sonra da kesilmez. Ancak aylığı kesilen 
erkek çocuklardan sonradan çalışamayacak du
rumda malûl olanlara, Sosyal Sigortaya yahut 
Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dola
yı gelir veya aylık almamaları şarhyle malûl
lük durumlarının tespitline esas teşkil eden ra
por tarihini takibeden aybaşından itibaren ye
niden aylık bağlanır. 101 nci madde hükmü 
saklıdır. 

V - Sigortalının dul karısı evlenirse aylığı 
kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme 
son bulunca, aylık yeniden bağlanır. Sonraki 
kocasından da aylık almaya hak kazanan dul 
karıya bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 

VI - Sigortalının kız çocuklarına bağlanan 
aylıklar, Sosyal Segortaya, Emekli Sandıkları
na tabi işlerde çalışmaya başladıkları veya ev
lendikleri tarihi trıYıbeden devre başından i'i-
baren keailir. Aylığın keşi İnicin e yol açan se
bebin er tadan kalkması halinde I nci bölümün 
(C) fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyle, bu 
taıilıten başlanarak yenilen aylık bağlanır. An
cak evliliğin son bulması ile kocasından da ay-

30 . 5 . 1973 0 : 1 

İlk almaya hak kazanan kimseye bu aylıklar
dan fazla olanı ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
-Madde 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun 71 nci maddesinin (C) bendi aşağıda
ki sekilide değiştdrilmıişltir: 

C) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması 
halinde" 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması ha
linde 25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne 
olursa odsun çalışamayacak durumda malûl bu
lunan erkek çocuklarla evli olmayan kız çocuk
ların her birime c/c 25'i, 

Yukarıki fıkrada belirtilen ve sigortalının 
ölümü ile anarsız ve babasız kalan veya ana ve 
baıbalan arasında evlilik bağlantısı bulunma
yanların her binine % 50'si, 

Toptan ödeme peklinde verilir. 

JBA.ŞKAX — Madde ürerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
-Madde 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa aşağıdaki geçici madde ekkm.rıiştir : 
Geçioi Madde — Bu kanunun yürürlüğe gir

diği tarihten önce ölen sigortalıların, gelir ve
ya aylıkları kesilmiş olan yahut gelir veya ay
lık bağlanmamış bulunan kimselerden, bu ka
nun gereğince gelir veya. aylığa hak kazanan
larına kanunun yürürlük tarihinden sonra ya
zılı talepte bulunmaları halinde, bu kanunun 
yürürlük tarihini takibeden dönem başından 
itibaren gelir veya aylık bağlanır. 

Bu kanunun 1 nci maddesi ile değiştirilen 
23 neü maddemin V, VI ve VII nci bolümlerıi ile 
2 nci maddesi ile değiştirilen 68 nci maddenin 
IV, V ve VI nci bölümleri hükümleri saklıdır. 

Çeşitli sigorta kanunlarına göre eş ve ço
cuklara ödenmekte olan gelir ve aylıklar aynı 
dönem başımdan itibaren bu kanunla değıiştf.ri-
len 23 ve 68 nen. maddelerle beli;;t:lo:n esaslara 
uygun olarak bağlanacak gelir ve aylıklar se
viyesine getirilir. 

BAŞKAN — Bu madde bir geçici maddedir. 
Şimdi, 4 neü maddeden evvel, geçici maddeyi 
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muameleye taibi tutacağım; ondan sonra teklif 
•edilen ikinci geçici madde kabul edilirse o za
man 4 neti madde dıe değişmiş olacak; «508 sayı
lı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki iki ge
çici madde eklenmiştir» şeklinde düzeltilecek. 
Bu itibarla 4 neti maddenin iç maddesi olan ge
çici maddeyi muameleye tabi tutuyorum. 

.Bu geçici madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Geçici maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ıŞimidi, bu maddeyle ilgili olarak verilmiş 
bulunan önergeyi takdim ediyorum. 

Yükö?k Başkanlığa. 
Gündemin 259 S. Sayısında kayıtlı 506 sa

yılı Seyyal Sigortalar Kanununun bâzı madde
lerinin değjştirdmcrji ve bu kanuna, bir geçici 
madde clklenmem hakkında kanun teklifine aşa
ğıda yazılı sekilide bir geçici ikinci madde ek-
lenmcaini ve kanunun ballığının «iki geçici 
madde» olarak düzeltil'nıcsin" arz ve teklif ede
riz. 

ıMuğla 
llyas Karaöz 

İstanbul 
Rıfat Özıtüekrine 

«Geçici Madde 2. — 991 sayılı Kanunla Sos
yal Sigortalar Kurumuna devredilen Aekcrî Fab
rikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile, Drvlct 
Don i vy o Van ve Limanları İşletmeni Genel Mü
dürlüğü İş.çileıı'i Ermekti Sandığı mevzuatına gö
re bağlanmış ölüm aylıklarının ödenmeG'ine 23 
ncü maddenin 5, 6 ve 7 neıi fi krala n ile, 68 nci 
maddenin 4, 5 ve 6 ncı fıkralarındaki şartlarla 
devam olunur. 

'Anılan sandıkların Sosyal Sigortalar Kuru
muna devrinden önce ölen sandık üyelerinin 
aylıkları kesilmiş olan veya aylık bağlanmamış 
bulunan kimseler hakkında da geçici 1 nci mad
de hükmü uygulanır.» 

BAıŞİKAN — Sayın Ucuzal, buyurunuz efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eekişehir) — Sayın Baş
kan, değerli, -arkadaşlarım; 

Müzakeresini yaptığımız teklif, gerek Anaya
sanın .eşitlik ve 'genellik prensibine dayanmakta, 
gerekse 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda 
yapılan tadilâta ve Bağ - Kur Kanununda geti
rilen hükme muvazi ibir hüküm getirmektedir. 

Eepri ve esae bu olunca, iki sayın arkadaşımı
zın vermiş oldukları önergenin bu teklife ikinci 

geçici madde olarak geçirilmesinde, gerek Ana
yasanın eşitlik ve genellik prensibine gerekse sos
yal güvenlik hakları getiren diğer kanunlara gö
re mutlak zaruret vardır. Aksi halde, Devlet 
Demiryolları ve Liman İşletmelerine ait işçiler
den, Emekli Sandığı Kanununa taibi tutulanlar
la, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığına tabi tutulmuş ve o yerde ömürlerini ge
çirmiş kişilerin dul ve yetimleri bu kanunun ge
tirdiği hükümlerin dışında kalacaktır. Böylece 
eşit olmayan bir durum yaratılmış ola'caktır. Bu 
eşitsizliği ortadan kaldırmak için 'benim dileğim, 
bu önergenin kabul edilerek teklife geçici 2"nci 
madde plarak geçirilmesidir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet ve Ko

rnişon katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RIZA ISI

TAN (Samsun) — Kcmisyonumuz katılıyor efen
dini. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR MUA

VİNİ NURİ UZEL — Sayın Başkan, bu geçici 
maddenin kakülü halinde kanunun ileride alaca
ğı seyir 'bakımından gecikmemesini de bilhassa 
önemle rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Takdire bıra
kıyor demektir. 

önergeyi, oylarınıza, arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü madde; «506 sayılı So.eyal Sigortalar 
Kanununa, aşağıdaki 2 geçici madde eklenmiş
tir.» şeklinde 'düzeltilecek ve «Geçici madde 1» 
ve kakül edilen önerge ile de «Geçici madde 2» 
ckırak 'bu madde tedvin edilmiş olacaktır. Bu iti
barla ka'bul edilmiş olan geçici 1 nci ve geçici 
2 nci'maddelerle birlikte 4 ncü maddeyi daha ön
ce arz ettiğim şekilde, düzeltilmiş şekli ile oy
larınıza arz deiyerum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu değişiklikle başlığın değ iş t irilmesi lüzumu 
ortaya çıkmaktadır. Müzakerenin •tekrarını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Kabul et
meyenleri.. Kabul edilmiştir. Başlığı düzeltil
me: şekli ile tekrar okuyorum : 

«505 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve ku kanuna 2 
geçici 'madde eklenmesi hakkında Kanun» 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
j edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — Bu kanun payımı tarikinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye! Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştik 

Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mişti J. 

Teklifin tümü üzerinde lolıte, aleyhte söz is
teyen sayın üye? Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5539 ve 193 sayılı kanunlara açık oyunu kul
lanmayan sayın üye var mı efendim? Yek. Oyla
ma işlemi 'bitmiştir. 

4. — Seyir ve hidrografi hizmetleri kanun ta
sarısının Millet Meclisince kahvl olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - îskân ve Millî Savunma ve Bütçe ve Plân 
komisyon1 arından o'cr üye ahnmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/307; 
C. Senatosu 1/193) (S. Sayısı : 272) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Deniz Kuvvetlerinde seyir ve hidrografi 

hizmetlerini >tanzim edecek olan «Seyir ve 
Hidroıgrafi hizmetleri kanun tasarısı» basıla
rak sayın üyelere dağıtılmış bulunmakta
dır. 

Konunun önemine, ivediliğine ve uygula
mada acilen 'bir koşiuğu dolduracak olma
sına binaen gelen kâğıtlar arasında bulunan 
tasarının gündeme alınarak diğer işlere tak-
diaıen cücelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif elerim. 

İllıami Sancar 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Battırılıp dağıtılmış bulunan 
272 sıra sayılı kanun tasarısının gündeme 
alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

(1) 272 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonuna 
ei::d:.\ 

bul edenler... Etmeyenler... Kabul eclilıniyjlr. 
Diğer işlere takdimen görüşülmesini oyla

rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul ^edilmiştir. 

İvedilikle görlirşülrnesiııi toylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lütfen Hükümet ve Komisyon yerlerini al
sınlar. 

Raporun okunup okunmamaSii 'hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kaibul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilme
miş tir. 

Tasarının tümü üzerinde 'söz isteyen sa
yın üye? Sayın Babüroğlu, buyurunuz. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — İSayııı Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

272 sıra sayılı Seyir ve Hidrografi hizmet
leri kanunu tasamı üzerinde 'konuşmak üzere 
huzurunuzda 'bulunuyorum. Bundan böyle söz 
aldığım vakit kanunların ismini ve sıra 
numarasını söyleme tecrübemi ıg-eçen oturum
da kazanmış bulundum. 

Üzerinde mâruzâtta 'bulunacağım tasarıyı, 
arkadaşlarım muhtemeldir ki, yine acelelik se-
böbiyle küçük kusurlarını da düzeltmeden çı
kanınla istaydbilir. 

Ben burada, tasarı üzerinde görüşlerimizi 
arz elerken, tasarının yanlış anlamaya mü-
saidolan 'kısımlarının, hiç olmazsa tutanak
lar la Yüce Senatonun görüşünü kristalize 
ejmek hizmetini görmek için değineceğim 
ve bâzı önergelerle de maddelerde ki, tered
düdümü Başkanlık aracılığı ile Yüce Heyeti
nize arz edeceğim. 

Kanun, deniz menfaatlerinden nasıl ya
rarlanılacağını, ve denizle ilgili bâzı tek
nik hizmetlerin ne türlü yapılacağını ön
gören bir kanun. Daha evvel bu hizmet
ler kararname ile yapılmış. Sonradan ka
rarname ile yapılan bu hizmetlerin kanunlaştı
rılması ihtiyacı hissedilerek bize verilen bilgiye 
göre 1988 yılında Meclislere bu metin getirilmiş 
bulunmaktadır. Takdir buyurursunuz ki; o gün
den bu yana, teknolojide âdeta bir devrim ol
muş, İnsanlar aya ayak basmışlar. Okunduğu za
man göreceksiniz; önemli ölçüde teknik tâbirleri 
kapsayan bu tasarı 1968 yılından itibaren Mee-

500 



O. Senatosu B : 70 30 . 5 . 1973 O : 1 

lislerimizde «beklemekte ve bugün de nefes nefese 
çıkarılmak gibi bir duruma girmektedir. 

Tasarının ifadesi, tasarıdaki noktalamalar, 
buradaki muhalefet notum yanlış çıkmış muha
lefet notumda «İdare Hukukuna» diye yazılması 
lâzımdı onu da düzeltirim. 

Tasarı, tüm Türk idare teşkilâtı içerisinde 
bâzı sivil görevleri askerî bir örgüte vermek gi
bi bir genişlik içerisinde hazırlanmıştır. Madde
lerde söz aldığım zaman başlıklarını vereceğim; 
1961 yılından bu yana hemen her iktidarın ha
zırlatmış olduğu idarî reform, idarî düzeltme 
çalışmaları ile çakışan yanları bulunması nede
ni ile, kanun geriye gönderilmese dahi, burada o 
çakışan noktaların nasıl anlaşılacağını izah sa
dedinde hiç olmazsa kanunu uygulacak idareci
lerin anlamlarına kolaylık vermesi bakımından 
zaman zaman huzurunuzu işgal edeceğim. 

Hükümet gerekçesi Meclisçe hazırlanmış olan 
tasarının ikinci sayfasında bu daireye ya da ku
ruma; çünkü başlık «daire», içeride kurum tari
fi 'de var, verilen görevler şunlar: 

«1. Türk sularının memlöket savunması, 
ekonomisi ve bilim acısından hidrografi, oşinog
rafi ve jeofiziksel inceleme, araştırma ve ölçüm
lerini yapmak. 

2. Türk sularının her çeşit oşinagrafik, lıid-
rografik ve jeofizik deniz haritalarını yapmak ve 
bunlar ile ilgili sorunları yaymak, ilgililere da
ğıtmak ve satmak. 

3. Denizlerimizde can ve mal emniyetini 
sağlamak amacı ile denizcilere ilânları derle
mek, ıbunları en süratli şekilde yaymak ve bu 
amaçla çeşitli kaynaklardan gerekli bilgileri 
toplamak, 'bilgi kaynakları ile merkez organ 
arasındaki münasebetleri düzenlemek.» 

Şimdi şu kısmı da yine gerekçeden ileride 
maddelerde izah edeceğim için ve tümü ile de 
ilgili 'olduğu için arz edeyim. 2 nci sayfanın 
ortasında «Oşinografik araştırmalar neticesi su 
ürünlerimizin ve jeofiziksel araştırmalar neti
cesi de sualtı cevherlerimizin en geniş çapta 
ve en verimli bir şekilde memleket ekonomisine 
nasıl yararlı olabileceği» diyor. Burada «Jeofi
ziksel» derken, su altındaki araziyi gerekçe al
mıştır. Fakat kanun maddesi bunu ifa
de etmemektedir. Onun için belirtmek istiyo
rum. 

Şimdi, diğer 'bir yanında; «Herhangi bir 
çıkarma "bölgesine bir tesis yapılması planlana

bilir.» eleniyor. Demek ki, Bayındırlık Bakan
lığının, diğer bakanlıkların görevleri ile ilgili 
bir kıyıda bir tesis yapılabilir ve bu yapılacak 
yer de çıkarmaya müsait yer olabilir. 

«Kamuyu ilgilendiren bir plaj yakınma de
nizi kirletici hir tesis kurulabilir veya deniz 
ürünlerine son derece zararlı olabilecek mad
deler bir tesis veya fabrika tarafından denize 
atılabilir, uluslararası bir suyolu üzerinden ve
ya altından enerji nakil hattı geçirilebilir.» Bu 
hizmetlerin hepsinin Türk idare hukukunda, 
tüm teşkilâtı içerisinde hangi kuruluşlara aidol-
duğunu, hangi ünitelere aidoldıığunu kafaları
mızdan canlandıralım. «Halbuki bunların yer 
ve mevkilerinin ilmî, ekonomik ve askerî yön
lerden o bölgenin deniz karckteristikleri ince
lenerek ve uygunluğunun tespiti yapılarak ifa
sı zaruridir.» Buna iştirak ediyorum; fakat bir 
hizmet var ki, sadece askerî bir örgüte verili
yor. Maddelerde göreceğiz bu askerî örgütün 
sivil örgütlerle ne tür ilişki kurabileceğini ve 
hizmet girişimini, hizmetin birbirine girişimini, 
nasıl ayıklayacağına aydınlık getirmek ihti
yacı vardır. 

«Etüdü yapılmadan tesis edilen bir iskele 
veya limanın kısa 'bir zamanda dolarak kulla
nışsız hale gelmesi ve milyonlarca liranın heba 
olması varittir. İlmî etüdü yapılmamış bir yatı
rımın muattal kalması çok muhtemeldir.» 

Değerli arkadaşlarım; bu kelimeler çok gü
zel hakikaten görev de güzel; ama bunları bu 
daire mi yapacak1? Ya da bu daire yapacaksa, 
öteki sivil dairelerle nasıl bir işbirliğine gire
cek?. Birtakım sözleri bir araya sıralamak, bir
takım görevleri vermek güzel de yalnız onlar 
nasıl uygulanacak? Her zaman söylerim; yani 
bu bir tiyatro olsa idi, aktörler, üniteler, kuru
luşlar bu görevleri nasıl yapacak?. İş akışına 
bakmadan metot, organizasyon kurallarına uy
gun hareket etmiş olamayız. 

Şimdi daha genişletmek istiyorum. Bakınız 
bu kuruluşa gerçekten de bâzı hizmetler ver
mişler. Bu kuruluş bâzı hizmetler yapmış. Bu
rada örnekleri var; fakat o hizmetlerin ne ka
darını yapmış? Sadece bir harita hizmeti kada
rını mı yapmış, yoksa madeni mi bulmuş? On
ları bilmiyorum; ama bu kanun tasarısı eğer 
kanunlaştığı takdirde şöyle görevler de yapa
cak. Yine Hükümet gerekçesinin 4. sayfasından 
okuyacağım. 
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Tabiî amacım kürsüye çıkıp 'birtakım 'hiz
metleri karalamak, yapılmış olan hizmetleri 
geriye götürmek değil, Hükümetin ve Komis
yonun (ki, Komisyondaki çalışmalarda arka
daşlarımla aynı oyda olamadım, onun için mu
halefet şehri verdim.) Burada konulan açıklı
ğa getirerek, memurların kanunu daha rahat 
uygulamasını sağlamasıdır. Ya da benim görü
şüme iltifat ettiğiniz takdirde, kanunun düzel
tilmesi için Anayasa'da ve İçtüzükte bulunan 
yolları takip etmesini isağlamanızdır. 

«Askerî yönlerin dışında oşiııografik ve 
hidrografik çalışmalardan ekonomik yönden 
faydalanmak : 

a) Deniz ve göl sahillerinde yapılacak her 
türlü inşaat ve tesislerin (liman, mendirek, is
kele, kablo ve 'boru döşemeleri) yapılabileceği 
en uygun yerlerin tesbiti için gerekli araştır
malar.» 

'Şimdi, acaba Hükümet bu tasarıyı sevk 
ederken Ulaştırma Bakanlığının ve Bayındır
lık Bakanlığının, hatta İmar - İskân Bakanlı
ğının görüşünü almış mıdır ? Diğer örgütlerimi
ze nazaran metodu başka olan, ciddî çalışan, 
ciddî çalımayı itiyat haline getirmiş ve Sıkı
yönetim Kanunu geçerken ele arz ettiğim gibi, 
bâzı metotları değişik olan bir örgüte birden 
bire bâzı hizmetleri baş olarak veriyorsunuz, 
Plânlamayı bir tarafta tutuyorsunuz. Bütün 
organları bir yanda tutuyoruz, bâzı hizmetler 
veriyoruz. 

Şimdi (b) maddesi ne diyor? «Denizaltı ta
biî servetlerin., (kömür, petrol vs.) yeri ve ya
pıldığı sahaları tespit etmek.» 

Sayın arkadaşlarım; Petrol Kanunu bura
da görüşülürken, Ege kıyılarındaki adalar. Ka-
radenizdeki kıyı mesafesi ve bir de petrol araş
tırması konusunda çok şeyler söylenildi. Şimdi 
bu hizmetlerde Deniz Kuvvetlerimize bağlı bir 
askerî örgütün hiç olmazsa önemli ölçüde işti
rakini kabul ederken, bâzı esaslara girmek zo
runluluğu vardır. 

«c) Deniz ürünlerinin yaşama, yayılma ve 
kesafetlerini tespit etmek.» Herhalde balıkçılık 
ve diğer konular. 

«d) Sahilde kurulu tesisler tarafından sula
rın kirlenmesine sebep olan zehirli ve asitli mad
delerin denize atılacakları en ideal yerleri tes
pit etmek.» Bu da dairenin görevleri arasında. 

i «e) Şehir kanalizasyonlarının deniz ve plaj
ları kirletmesine mâni olmak üzere, denize dö
külecekleri en ideal yerleri tespit etmek.» 

«f) Deniz ve göllerde erimiş halde bulunan 
kimyasal elemanlardan, ekonomik olarak fay
dalanmak için gerekli araştırmalar yapmak.» 
(Alüminyum. - magnezyum vs.) 

«g) Liman ve plajlarda sadimantasyon ve 
erozyon hadiselerini inceleyerek gerekli tedbir
leri almak gibi hususlardır.» 

Değerli arkadaşlarım; bu görevleri tensip 
edip bu kuruluşa verebilirsiniz. Ben muhalefe
timi gösteririm, çoğunluk bu kuruluşa bu hiz
metleri verebilir; ama bu hizmetleri verirken o 
zaman Deniz Kuvvetlerinde kurulmakta olan 
bu dairenin ne tür örgütleneceğini, ne tür ele
manlarla takviye edileceğinin ışığını tutmak. 
yardımını yapmak lâzımdır. Aksi halde bu ka-

j nmı çıkar ve bu hizmet lâstik top gibi oradan 
oraya atılırsa, Türkiye'nin geri kalma sebeple
rinden bir tanesi de böylece diğer sebepler ara
sına eklenmiş olur. Tabiî Türkiye'deki Devlet 
Plânlama Teşkilâtının çalışmalarını vesaireleri 

I yüce Senatoya arz ederek daha fazla vakit al
mak istemem. Xe demek istediğimi, nerede te
reddüdüm olduğunu herhalde arz etmiş bulunu
yorum . 

Şimdi Personel Kanunu diye bir şey çıka
rıldı. Tümüne karşı olmama rağmen. Orman 
Kanunu çıkarken 12 nci madde ile Personel Ka
nunu oradan d eldik. Sabahtan beri, saat 14,30'a 
kadar Türk - İş'in kongresini takip ediyorum, 
orada Sayın Palışma Bakanının söylediklerini 
dinledim. Kendileri genelge ile dahi bu kanu
nun bâzı maddelerini deleceklerini tabiî bana 
göre topluluğa vait ettiler. Sürekli şekilde, iyi 
de alkışlanıldı. Fakat, bu hizmeti herkes bir 
yandan delerse, Devlet hizmetinin hızlı gidişi ve 
birbirlerine işbirliğinde yardım nasıl sağlanır? 
Bundan çok endişeliyim. Ben isterim ki; 1968 
yılından itibaren kararname ile götürülen bu 
hizmet, yine böyle götürülsün. Seçimle gelecek 
olan iktidar bu tür çalışmaları daha ciddî ve 
zamanı olan komisyonlardan geçirmek suretiy
le huzurunuza getirsin derim. 

Komisyonda; «Bu hangi kadro ile yapıla
caktır.» dediğim vakit değerli arkadaşlarını, bu 
kanunun askerî hir konu olduğunu, gizliliği nede-

j niyle ancak Bütçe - Plân Komisyonlarında büt-
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çe geçerken bilinebileceğini söylediler. Aslında 
benim söylemek istediğim, oraya tâyin olacak yüz
başı, yarbay ya 'da sivil memur adedinin kaç ki
şi olduğu değildi. Bu sayılan hizmetleri hangi dai
re isimleriyle yaptıracaksınız? Buraya Devlet hiz
metlerini yığmışsınız. Birer memurunu koysanız, 
zaten 'tâyin, atama hususunda ila bir madde var, 
yalnız maden ve petrol konusunda bu Komisyona 
bilgi verecek ihtisaslı uzman kişi 10 bin lira maaş
tan aşağı girmez. Eğer o türlü bir uzman değil
se, bu hizmet görülmez. 

Ayrıca Ordunun bünyesi bu tür hizmetleri 
yapmak için hazır bir bünye değildir. Ordu sa
vaşmak içindir. Düşmanla deniz üzerinde savaş
mak için kurulmuş bir örgüttür. Bâzı teknik hiz
metler eğer onun tarafından yapılacaksa, o da 
savaşa çok ilişkin olan kısımlarında kalmalı, böy
le döner sermaye vesaire yollarına tevessül edil
memeli. Döner sermaye adedini inceledim; Tür
kiye'de bir sürü döner sermayeli kuruluşlar var. 
Hiç birisinin çalışmasından da önemli ölçüde 
'memnuniyet olmadığını gerek idarî reform ka
nunlarında, gerekse bütçelerden ve yüksek denet
leme çalışmalarından gördüm. 

Maddeler üzerinde yine söz alacağım. Yalnız 
Sayın Komisyon ve Hükümetten şunu rica ediyo
rum: Ben acaba yanlış mı anladım?. Kanunun ba
şında «Daire» yazılı, bâzı yerlerde «Kurum» ya
zılı. 2 nci ve 4 ncü 'maddede söz aldığım vakit 
bunları dalha derinlemesine, genişlemesine arz ede
ceğim. Çünkü açıklık getirmek mecburiyeti var
dır. Şunu arz edeyim ki; ben bu tasarının, öteki 
tasarılarda olduğu gibi aceleye, gelmemesi taraf
tarıyım. Sanki düşman hududa gelmiş, basmış gi
recek; başka çaremiz yok, hemen çıkaralım, diyo
ruz. 1968 'den beri beklemiş bir kanunu arz etti
ğim şekilde hiç olmazsa bendeki tereddütleriyle 
çıkarmayalım. Gelip burada, belki şu hizmet böy
le yapılacaktır, bu (hizmet böyle yapılacaktır de
nildi; ama terimleri bile % 100 teknik olan, özel 
ihtisas isteyen kişilerin çalışarak çıkarmaları lâ
zım gelen bir kanun tasarısını, diğer politik mev
zular gibi Yüce Senatoya izah edip, hemen oyla
rınızı alma yoluyle çıkarmanın çok sakıncalı ola
cağını arz ederim. Eğer kanun reddedilirse, ka
rarname ile devam edilir. Plânlama devreye gi
rer, çeşitli bilim kuruluşları devreye girer, hattâ 
üniversiteden teklifler alınmak suretiyle bâzı bi-
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lim dallarına fazlasıyle girmiş olan bu tasarı da
ha emniyet verici çıkar. 

S ay gıl a rım ı sun a rım. 
BAŞKAN — Başka -söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
miştii'. 

1 nci maddeyi okutuyorum.. 

Seyir ve Hidrografi Hizmetleri kanun tasarısı 
Sayir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı : 
Madde 1. — Türkiye hudutları dâhilinde bu 

kanunun üçüncü maddesinde belirtilen seyir ve 
hidrografi hizmet ve görevleri Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı ve bu komutanlığa bağlı kurumca 
yönetilii'. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kavramlar : 
Madde 2. — Bu kanunun uygulanmasında : 
a) Kurum deyimi, Deniz Kuvvetleri Komu

tanlığına bağlı olarak seyir ve hidrografi işlerini 
yürütecek Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı 
teşkilâtını, 

b) Hidrografi deyimi, denizler, nehirler ve 
diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridinde
ki seyir emniyet ve kolaylığı için bilinmesi gere
ken bütün temel unsurları ölçen ve inceleyen ve 
'bunları denizcilerin kullanmalarına elverişli bir 
şekilde yayınlayan bilim dalını, 

c) Oşinografi deyimi, denizlerin fiziksel, kim
yasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle bunlarla 
temasta olan toprak ve havanın jeolojik, fiziksel 
ve meteorolojik özellik ve birbirlerine olan etki 
kurallarını inceleyen bilim dalını, 

d) Deniz jeofiziği deyimi; arzın denizler üze
rinde mağnetik, gravimetrik ve sismik özellikle
rini ve arzın denizler altında kalan bölgesindeki 
yapıyı inceleyen, bunların askerî akademik ve eko
nomik kıymetlendirilmesini yapan bilim dalını, 

e) Seyir yardımcıları deyimi, deniz fenerle
rini, ışıklı şamandıraları, radyo farları, görünür 
seyir işaretlerini ve elektronik mevki koyma te
sis ve istasyonları gibi gerek millî, gerekse millet
lerarası standartlara göre gemilerin seyir emniyet 
ve kolaylığına yardımcı olan tesis ve araçları, 
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f) Notik yayınlar deyimi; fener, kılavuz 
radyo işaretleri kitapları, almamak, harita kata 
loğları, gemi ve seyirle ilgili •çeşitli yayınlar, de
nizcilere dağıtılan ilânlar ve mzerı a-];jji sevır. 
emniyet ve kolaylığını sağlayıcı 'bilgileri 
yan yayınları, amaç.'bilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde süz isleyen sa
yın üye?... 

SELÂIIATTİN BABÜEOĞLU fC 
kanınca S. Ü.) 

BAŞKAN 

apsa-

unumruas-
• Söz istiyorum Sayın Başkan. 
Buvurıın Savın Babüroğlu. 

BABÜROĞLU (Cumhur-
— S ay m Başkan, ' değerli 

SELÂHATTİN 
b a sikanı ne a S. Ü.) 
arkadaşlarını; 

İtiraf edeyim ki, bâzı konularda söz alır
ken içimden bir rahatsızlık duyuyorum. Bu 
belki Parlâmentoda daha fazla alışkanlık edi
nemedim, ya da kendi ruhsal yapımdan olsa 
gerek. 

Şimdii burada. Mecliste ciddî çalışıldığını 
zannettiğim bu tasarının !bu maddesi üzerimde 
birtakım 'nolktallamalar yapılmış, virgüller ko
nulmuş. Dil Kurumunun ifinlâ kılavuzu var. 
Dil Kurumunun İmlâ kılavuzundaki »noktala
mayı orta okuldaki çocuğumuz yanlış yaptığı 
zaman Türkçedeıı kırık alıyor. Not alamıyor. 
Şimdi, burada virgül olmayan yerleri düzelt
mişler. Bari düzeltiyorsunuz, tam düzeltiniz. 
Bakınız 2 nci maddenin, (a) fılkraısmıa «Kurum 
deyimi» demiş virgül kovmuş. Halbuki nokta
lı virgül olacak. Eğer noktalı virgül olmaya-
caıksa niçin (d) fıkrasında «Deniz fiziği deyi
mi» demiş noktalı virgül koymuş 

Bir kısım virgüller peşpeşe devam ederse 
noktalı virgül konur. îz.ah gerekiyorsa noktalı 
viigül veya clft nokta konur. Basit gibi .geli
yor; ama. okullarımızla, çocuklarımız bu hata
ları yaptıkları zaman iyi karşılamıyoruz. Bu 
yönde de 'bir önerim var. sarvın Başkana arz 
edeceğim. Yalnız, kanunun bu metni su anda 
dasalmış olduğu için yeni metin üzerinde tam 
bir inceleni e yapamadım. Onun için yeni'metni 
kürsüde konuşurken inceleyeceğim. 

ğiştirilmesinden çok «Akademik» kelimesinin 
yanlış anlaşılmasını önlemek için bâzı ç allısına -
larmı oldu; onları arz edeceğim. 

Meydan Larousse akademik konusunu şöyle 
tarif ediyor: «Akademik; Eflâtun'un doktrine 
bağlı olan akademik felsefe - üniversitenin bir 
bölümü ile ilgili - akademiye, alt, akademiye 
yakışır şekilde çalışma, komuşıma, eser ve bu
nun gibi tarifleri var. Halbuki gündelik dilde 
kültürlü kelimesi akademik bir anlama gelir. 
İlmî, ciddî yüksek seviyede, akademi seviye
sinde çalışma, konuşma; akademik eserler 
bunların yanında çok daha bilglnç, çok daha. 
ağır başlı olur..» Meydan Larousse, Peyami 
Sefadan almış «..Akademik karayer; üniver
site, eğitim üyeliği..» Akademik kurulu da yi
ne böyle tarif ediyor; yani konu dönüp dolaşı
yor üniversite hizmetlerine geliyor. Burada 
«bilimsel» demek daha iyi olabilirdi. Üzerinde 
fazila ısrar etmiyorum; fakat böyle büyük keli
meleri uygulama kurumlarına vermeli, onlar 
taikdir etsinler. Araştırıma çalışmaları var;i 
ama esas fonksiyonu uygulama olan icra içeri
sindeki yerlere böyle büyük kelimeleri koymak 
maksadı yanlış anlatabilir. Meselâ üniversitelle
rin fakülteleri diyor, yüksek okullar demiyor. 
Akademik çalışmaları fakültelere, üniversit ele-
ye ait şeklinde tarif ediyor, Larousse öyle di
yor. başka lügatlarda da vardır. 

Şimdi, bir başka tereddüdümün de açıklık 
kazanmasını istiyorum. Bunu Komisyonda da ko
nuşmuştuk. Değerli arkadaşlarım bu «deniz» 
tarifinin içersinde denizaltındaki toprağın da 
girdiğini ifade etmişlerdi. 

2 nci maddenin d fıkrasındaki «Deniz jeofizi
ği deyimi...» şimdi malûm, jeoloji arz bilimi, toprak 
bilimi, arazi bilimidir. Jeofizik yine toprakla ilgili 
fizik çalışmaların: gösterir. «Deniz fiziği» dedi
ğimiz vakit, eğer denizin altındaki toprak da
hil değilse, o zaman suyun jeolojisi gibi bir şey 
olacaktır. Şimdi buna açıklık getirmek lâzım
dır. Grerçi az evvel okuduğum gerekçede oşinog
rafiyi tarif ettikten sonra, deniz jeofiziğini öyle 
'•bir tarif etmek ihtiyacını duymuşlar. Ben bizim 
küıüpanemizde lügâtia.rı karıştırdım. Jeofizik 

[ konusunda ayrıca Türkiye'deki jeoloji ile ilgii-

Önergemde a, b, e fıkralarındaki deyimi ta
riflerinin sonuna noktalı virgül ' konulnıaisını 
talep ettim. 

I 

Şimdi değerli arkadaşlarım bir de «Akade- j li olan kurumların temsilcilerini de çağırdık. €e-
mük» kelimemi 2 nci maddenin (d) fıkrasında \ neıl görevlerde takip edilen ve anlatılan maden, 
geçmektedir. Bu «Akademik» feelnıesinını de- i petrol vesafkre eğer denizin altında bulunacak-
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sa ve bu jeofizik araştırmalar da onun için 
kullanılacak ise, bu «demiz jeofiziği» sözcüğü 
ya öner gemdeki gibi değiştirilir; değiştirCIİ'mezse 
şu konuşmam <a cılklık getirmiş olacaktır. 

Şimdi, iugiiizce olan Larou'ssedaıı, İngilizee-
sinl arz edeyim; Benim 'İngilizcem tarzan İn-
gilizcesi gibidir, lütfen t el âffuzum .da kuisura 
bakmayınız, arz etme mecburiyetinde •olduğum 
için İngilizeesini okuyorum, bir işgüzarlık değill; 
«The Coviuiueous of Salt AYatter\Covering Most 
Of Tlıe Soentıhis Surface», şiiımdi Hayat Ansik
lopedisinden okuyorum; deniz için orada, «yer
yüzünü kaplamış olan önemli bir ;su parçası.» 
diyor. Hayat Ansiklopedisi şöyle diyor, «Yeryü
zünün c/c 70,8 Aiii (kaplayan su kitleşidir.» Mey
dan Larousse'da «Yeryüzünün en i büyük (kıyımı
nı Ikapikiyan çok genik:. su kitleisidir.» diyir ve 
ç</k geniş 'bilgiler veriyor. Meydan Larousse'da 
bu hususa biraz hak ve m ı bir kellime almış; 
yani denizin alltınm da dahil olduğunu ifade 
edebilen bir kelime >altnıış, «Jeomorfoloji» diyor. 
Orada, «Denizaltı yer şekillerinin bir kısmı ya 
da dördüncü zamana ait hareketler sebebiyle 
oluşan buzullardan meydana geku gerilime ve 
ilerlemelere ait toprak kısmıı» diyor. 

Osman Yalçının «Coğrafya Sözrüğü Ansik
lopedisinin 85 nci sabitesinde.» «yeryüzünün ço
ğunu örten engiu tuzlu su kitlesıklıir.» diyor. 

Türk Amsiıklipedisi, «Yeryüzünün birbirine. 
bağlı su örtüsü, yer 'kabuğunun çukurlarını 
doldurmuş bulunan sular.» diyor, Tüıllü bö
lümle ıv.ıd e düşey ve yataiy dağıkşılan, birleri
ne bağlanış şekillini bakımımdan farklılıklar 
gösit'erir.» diyor. 

Ali Püs&üllüoğ'kdnuıı Öz'türkçje Sözlüğü, 
T ürikçe - İngilizce lügati veriyor ve yine aynı 
şeikilde tarif ediyor. 

Tüılk Hukuk Lügaitmcla da bu konuya de-
ğlkrmiyor, sadece deniz konusunda, «Deniz üs
tündeki araçların mıkulkî İlişkilerini..» ve saireyi 
izah ediyor. 

Bu balkıimdan sayın Başkanlığa verece
ğim önergeyi ancak ayak üstü düzenledim. 
çünkü, tasan elimize şimdi geçti ve bu geçen 
tasarıya göre de evvelce hazırladığını önerge
mi arz ediyorum. Binaenaleyh, bu ımaddede de 
ya önergeme iltifat ibuyurulmasnu ya da şu 
açıklamamın tutanaklarda ışık tutacağı ümidi-
ile konuşroaimi'i yapmış oluyorum. 

Saygılar sunarım. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara^ 
hisar) — Madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

KÂZIM KARAAĞAOLIOaLÜ (Afyon Ka-
rahisar) — iSaym Başkam, çok değerli arkadaş
larım ; 

Huzurunuzda müzakere edilmekte bulunan 
tasarının 2 nci maddesi ile ilgili bir hususu acık
ılmak üzere .söz almış bükmüyorum. 

Çok değerli arkadaşlarını, evvelâ şunu ka
imi etmek lâzımdır ki, artık dünya orduları 
klâsik, konservatit' ^görüşlerin dışına taşmış, 
ekonomik ve teknolojik koşulları, kuralları 
içendi bünyeleri içerisinde .değerlendirmek sure-
tiyJe bizatihi güçlerini millî hizmetlerin pers
pektifi içerisinde yapıma yoluna gitmiştir. 

Aslında Seyir ve Hidrografi kanun tasarı
sında öngörülmüş olanı hizmetlerin büyük ibir 
kısmı, 'bundan evvel Millî 'Savunma. 'Bakanlı
ğındaki Deniz Kuvvetlerinin kuruluşlarınca ya
pılım aktadır. Burada bir hususu değerlendir
mek istiyorum. 

2 nci maddenin >(d) fıkrasında şöyle demli
yor : 

«... askerî, .akademik ve ekonomik kıymet-
lendiriimestni yapan bilim dalını» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında bu kurum, 
tatbikatı yapan ve hizmetlerin tatbikatı ile gö
revli bulunan bir kurumdur. Aynı zamanda 
dünyadaki birtakım kidrobiyolojiık kuruluşla
rın 'da üyesi bulunmaktadır. Binaenaleyh, aka
demik ve ilmî mahiyette çalışan kurumların üye
si bulunan bu müessesenin, teknik hizmetlerini 
de ilmî icapların içerisinde yapması kadar tabiî 
bir şey olam,az. 'O itibarla, ilmî bir çalışma for
masyonunu ifade etmek maksadıyla buraya geç
miş bulunmaktadır'. Morıtekarlo da, Avrupa'
nın muhtelif yerlerinde kurulmuş olan bu mü
esseselerin 'Ortağı bulunan bu kurum hizmetle
rini ilmin icabı, teknolojinin .değişen şartları 
içerisinde değerlendirilmeye mecburdur. Mese
lâ, herhangi bir deniz tesisini, iskeleyi köprü
yü veya. herhangi bir denizaltı atlamasının in
şaatını yapacağımız zaman, bu kurumun hizme
ti yapacak olan Devlet ıkuruluşlarına vereceği 
malûmatın değeri vardır. Gerek su akınımın fi
ziksel tesirleri, igene'ksc kimyasal, biyolojik te
sirleri yapacağınız inşaatta, kullanacağınız ınal-

| zemeye, çimentoya, demire, vesair materyale 
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olan tesirlerini kendi tecrübeleri içe nişinde yap
mak suretiyle, Devletin bu kuruluşlarına fay
dalı olmak imkânını sağlayacaktır. Türkiye'de 
yapılmış olan birtakım hizmetler vaırdır ki, bu 
kuruluşun yan yardımları ile daha 'mükemmel 
ve kuruluşların selâmeti, ekonomisi sağlanmak 
•suretiyle yapılmıştır. Meselâ Devlet Su İşleri 
birtakım barajların ve göllerin hidrografik öl
çülerini, onların iskandillerini, yüzeylerini, sa
tıhlarını, hacimlerini tespitte Seyir ve Hidrog
rafa Dairesinin yapmış olduğu ea'hsımalardan 
faydalanır ve projelerinin planlanmasında, on
ların realize edilmesinde de bu kuruluşların 
vereceği dokümanları değerlendirmek suretiy
le yapar. 

Bugün Dartın Limanında yapılmış olan iske
lenin birtakım hataları vardır. Neden? Bu hiz
metleri kemaliyle orada değerlendirme imkânı 
olamamıştır ve Türkiye'nin malî bakımdan za
rarları vardır. Bunu zaman zaman yeni baştan 
revize etme zorunlulukları ortaya, gelmektedir. 
Binaenaleyh, arkadaşlarınım «akademik» diye 
takıldıkları hususu bu yönü ile kabullenmek 
lâzımdır. Metotlarının, çalışmalarının kendisi
nin üyesi bulunduğu akademik kuruluşların 
yanında, onların görüşlerini de değerlendirmek 
suretiyle bir tatbikata imkân sağlaması bakı
mından maddeye girmiştir. 

(Binaenaleyh, 2 nci madde tümü ile aslında 
yerindedir. Kaldı ki, burada sadece rmünhası-
ran askerî maksatlarla değil, bir kuruluşun hiz
meti, bir bakanlığın görüşü ile değil; tüm ba
kanlıkların görüşü .alınmak suretiyle bu tasarı 
hazırlanmıştır. Hükümeti kül halinde mütalâa 
ettiğimıiz takdirde, bütün kuruluşların icranın 
patronajı altında birbirleri yi e koordinasyonu 
mümkündür. Zaten 11 nci madde geldiği zaman 
da göreceğiz, orada bakanlıklararası irtibatı 
sağlayacak birtakım hükümler konmuştur. Hat
ta bunların yönetmeliğinin yapılmasını da ta
rif etmiştir. 

Madde üzerinde ayrıca bu konuda malumat 
arz edeceğim. Tümü üzerinde de, bittikten son
ra bâzı hususlarda görüşlerimi arz etmek imkâ
nını bulacağım. 

Saıygıl a r sunanım. 
•BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is

teyen sayın üye ? Yok. 
Maddeyle ilgili -önergeyi takdim ediyo

rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
•Sıra sayısı 272 olan 'Seyir ve Hidrografi 

Hizmetleri (kanun tasarısında aşağıdaki düzelt
melerin yapılmasını öneriyorum. 

Yine Türk Dili imlâ ve noktalama kuralla
rına uymak üzere; 

2 nci maddenin «a» fıkrasında; «Kurum de
yimi» sözünden sonra, noktalı virgül, 2 nci mad
denin «b» fıkrasında; «Hidrografi deyimi» sö
zünden sonra, noktalı virgül, 2 nci maddenin 
«e» fıkrasında; «Oşinografi deyimi» sözünden 
sonra noktalı virgül, 2 nci maddenin «d» fık
rasında «Deniz jeofiziği deyimi» nin, «Denizal
tı arazisi jeofiziği deyimi» olarak düzeltilerek, 
sonuna noktalı virgül, 2 nci maddenin «e» fık
rasındaki «Seyir Yardımcıları» sözünden sonra 
noktalı virgül konulması. 

2 nci 'maddenin «f» fıkrasındaki «Notik ya
yınlar deyimi» sözünden sonra noktalı virgül, 
konulmasını, 

Ayrıca 2 nei madde «d» fıkrasındaki, «Aka
demik» kelimesinin çıkarılarak «ilmî» sözünün 
konulması. 

Gerekçemi, sözlü olarak açıklayacağımı arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanınca iS. t). 
Selâhattin Baibüroğlu 

BAŞKAN — 'Bu önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılıyor mu efednim? 

GEÇİCİ KOMİSYON OBAŞKANI MEHMET 
ORHAN TUĞRUL (ıBHıecik) — Komisyon ka
tılmıyor efendim. Sebebini yerimden kısaca arz 
edeyim. 

Her ne kadar noktalı virgül konulması lâ-
zmıgeldiği hususunu arkadaşımız Komisyonda 
da ileri sürdüler. Fakat, Meclise ilk verildiği 
zaman zaten bu bir defa kadük olmuştu. Bir 
daha gelmiş. İki defa Mecliste kalmış. Bu üçün
cü kadük olma tehlikesiyle ka;rşıika'rşıyadır. Ev
velâ bunu arz etmek isterim. 

Saniyen bir tabı hatası okluğu için biz Ko
misyonca noktalı virgül veya virgül konulma
sında esasa müessir olmadığı için Komisyonu
muz bu şekliyle kabul etti. Takdir Yüce Mec
lisin. 

BAŞKAN — Zabıtlara ela geçmiş bulunuyor 
eliyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Evet efendim. 

506 — 



C. Senatosu B : 70 

İkincisi; «deniz» tâbirini sordular. Deniz 
yalnız üzerindeki sularla değil, bir çanak ol
ması itibaıdyle altını da kapsayan bir tâbirdir. 
Binaenaleyh deniz, hem suyuyla hem çanağıy-
le mütalâa edilen bir varlıktır. Bu itibarla de
nizlerin altını da elbette ki, üstüyle beraber 
mütalâa etmek lâzım. 

Sonra dediler ki, «daire, kurum, teşkilâttan 
bahsediliyor, bunların idarî hukukumuz yenim
den. birleştirilmesi lâziımdır bir yerde. Kurum 
tâbiri vardır 'diğer bir yerde teşkilât tâbiri var
dır» dediler. 

Şimdi, 2' nei madde tarif ediyor. Tarif o ka
dar iyi ki, efradını cami ağyarını mâni şeklin
de. Şiımdi. «kurum, deyimi» diyor. Yani, «ku
rum» deyince halen kurumun yeni bir teşkilât 
olarak, irine iSeyir ve Hidrografi Dairesini de 
alacağı irin, elbette ki, onu da içine alır şekilde 
izah ediyor. «Dairesi başkanlığı teşkilâtına» 
diyor. O ay ot tabiî. Halen 'mevcut bir teşkilâttır; 
fakat bu kanun 'kabul edilirse bundan sonra 
döner sermayeli bir kurum olacaktır. Bu iti
barla bu şekilde bir deyimle tarif ediyor. 

İkincisi (b) fıkrası; «hidrografi deyimi» 
diyor, onu izah ediyor. 

Bilhassa Sayın Babüroğlu'nun durduğu (d) 
fıkrasındaki, «akademik» tâbirine galin ce: Biz 
yalnız İçendi üniversitelerimizi 'kastetmiyoruz. 
İhı hnsusta uluslararası bulunmuş, yeni ymıi bil
giler 'devletler arası münasebetlerde elbe'te ki, 
aktarma yapılacaktır. Onlardan da istifade edi
lecektir. 'Bu bakımdau akademik neticeleri de 
bünyesinde toplayacak, onlardan izahat alacak, 
onlara izahat verecek; bu bakımdan «akade
mik'» tâbirinin kalmasını Komisyonumuz uygun 
buluyor. 

BAŞKAN — İzah ettiğiniz sebepler tahtın
da önergeye katılamıyorsunuz. 

OECİCi KOMİSYON BAŞKANİ MEHMET 
ORHAN 'TUĞRUL (Lilecik) — Evet, katılamı
yoruz efendim. 

SEFAHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca 'S. T*.) — Kanunun başlığı Seyir- ve Hid
rografi... 

FASKAN —• Sayın Babüroğlu, madde üze
rindeki müzakere bitti. Önerge üzerinde konu
şuyoruz. Onun için sual sorma hakkınız kal
madı. 

Hükümet katılıyor mu? 

30 . 5 . 1973 O : İ 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN
LAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKİM ALBAY 
MUZAFFER BAŞKAYNAK — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz inliyorum. Kabul 
edenler... Kabul, etmeyenler... Kabul, edilmemiş
tir. 

Maddeyi okuman şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

•'] ncü maddeyi okutuyorum : 
Seyir ve hidrografi işleri : 

.Madde 3. — Seyir ve hidrografi işleri deniz
imde, kıyılarda ve gemi seyrine .müsait göller 
ile su yollarında olmak üzere : 

a) Askerî, ekonomik ve bilimsel amaçlarla 
hidrografi, oşinografi ve jeofiziksel yönlerden 
mesaha, araştırma, ve inceleme işleri yapmak, 

b) Resmî ve özel kuram, ve şahıslar tarafın
dan özel vasıtalarla yaptırılacak hidrografik, 
oşinografik ve jeofiziksel mesaha ve araştırma
lara aidolup birer nüshalarını Kuruma vermek 
zoıunda bulundukları her türlü data, plân ve 
har baların arşivi enm esin i yapmak, 

e) Resmî ve özel .kurum ve şahıslar tarafın
dan. yapdacak hidrografik'. oşinogra fik ve jeo
fiziksel mesaha ve araştırmalara koordinatör
lük yapmak, 

'd) Seyir emniyeti ve kolaylığı baıkımından 
tesis edilecek, 'değiştirilecek veya kaldırılacak 
yardımcıların mevki ve nitelikleri üzerinde ilgi
lilerce hazırlanacak tasarı ve teklifler için Ku
rumun mütalâasına başvurmak, 

e) Seyir emniyeti ve kolaylığının sağlan
ması bakımlarından ilgililerce yapılacak veya 
yaptırılacak hor türlü tesislere ait proje ve 
plânlarla deniz trafiği, liman ve su yollarına 
ait mevzuatın hazırlanmasında, denizde can 've 
mal emniyetini sağlayacak tetkiklerde bulun
mak ve mütalâa vermek, 

f) Denizle ve -deniz üzerinde can ve mal 
emniyetini sağlamak üzere 'Kuruma gelen bildi
rileri incelemek, tespit etmek ve düzeltilmesini 
müteakip yayınlamak. 

g) Milletlerarası seyir, hidrografi, oşinog
rafi ve jeofiziksel yönlerden milletlerarası ku
rum ve andlaşnıala.rın Türkiye için uygulama 
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hükümlerini, Bakanlar Kurulu kararı ile yerine 

Madde üzerinde söz isteyen 
y; e kur . 
ASKAX 

sayın uye '. 
Sayın Babüroğlu, buyurunuz. 

SELÂHATİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Değerli arkadaşlarım ben gö
revimi yapacağım. 

Madde, «kurum» deyimi beş altı yerde ge
çiyor. Daire başkanlığı değil de «kurum» de
yimini az evvel kabul ettiğimiz madde ile ta
rif ettik. Yani başlığı dairede. Ya da bu dai
re içerisinde birtakım başka şeyler var da, bu 
da kurumu. 

Simdi, az evvel kabul ettiğimiz maddeye de
ğinmekten maksadım bu 3 neü maddede de. 
4 mcü maddede de «kurum» kelimeleri geçiyor. 
Şimdi, bu kurum, örgüt, teşkilât, teşebbüs, 
'müessese lâfları nereden geliyor onu Anayasa
dan ve sonra da tümü üzerinde görüşıme yapar
ken 19GG yılında yapılmış olan idarî reform ça
lışmalarından arz edeceğim. 

Aslında Anayasamızda bu isimler biraz ka
palı geçmiş. Anayasanın 122 nci maddesi, «Ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları...» 
diyor. Demek ki, meslek kuruluşları var... 
«... kanunla meydana' getirilir ve organları...» 
diyor, yine meslek organları diye bir şey var 
«... kendileri tarafından ve kendi üyeleri ara
sından seçilir» diyor. 

Anayasanın 8 nci ve 7 nci geçici maddele
rinde de bu tabirler geçiyor. 

Anayasanın g-eçici 7 nci maddesinde; «Bu 
Anayasa ile kabul edilmiş olan yeni organ, ku
rum ve kurulların kuruluşu...» diyor. Madde
nin tamamını okumuyorum. Sırf isimler için 
arz ediyorum. 

Yine Anayasanın geçici 8 nci maddesinde; 
«Bu Anayasaya göre kurulacak organ, kurum 
ve kurullar, kuruluş kanunlar...» diyor. 

Şimdi aslında Anayasada da kuruluş kanun
ları; «kuruluş» diye ayrıca bir isim, bir kav
ram. İdare Hukukuna geçti ve bu reform çalış
malarında mevcuttur. Benim kişisel kanaatime 
göre bu kuruluş kanunları bizi yanlış noktaya 
götürmektedir. 

Şimdi, burada anlamak istediğim, yani açık
lık getirilmesini arzuladığım şey, 2 nei 'madde
de bir «Kurum deyimi» vardır. Bu, «daire» 

nhı içerisinde bir kurummuş. Yani, hem «kü
rüm» hem de «daire» tarifi yapılıyor, böyle ka
bul ettiniz. 

Şimdi burada, 3 neü maddenin (ıh) fıkrasın
da; «Resmî ve özel kurum ve şahıslar...» deni
yor. 

Analiz ederek arz ediyorum; resmî kurum
lar, özel kurumlar. 

Şimdi kanunun 4 neü maddesine gelelim; 
iorada bir tarif var, diyor k i ; 

«a) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ilgili birlik, 
kurum ve dairelerine, 

<b) Bakanlıklara, tüzelkişiliği haiz resmî 
kurumlara,» 

O bakanlıklarda «daire» yok; o bakanlıklar
da «İktisadî Devlet Teşekkülü» yok, o bakan
lıklarda «müessese» yok, o bakanlıklarda «'bir
lik» kelimesinin karşılığı olan neyse, o yok. 
Ordudaki!erini saymış; fakat ba§ka bakanlık-
lardakini saymamış, Demek ki, bir 'kavram ha
tası, bir isim hatası yapılmaktadır, arkadaş
lar ve bunu lütfen kabul buyurunuz. 

Ayrıca, bunun nereden geldiği1 de görülü
yor. Yani, kanun bu maddeler arasımda anlaşıl
mıyor. Ben 'bu konuşma ile o anlaşılmaz şekle 
bir açıklık getirmek istiyorum. 

Şimdi, Komisyonda arkadaşlarımız; «ca
nım, Kurumlar Yergisi Kanunu var» Kurum
lar Yergisi Kanunu işte bütün kurumları kap
sar» dediler. 

Kurumlar Yergisi Kanunu, 10 Haziran 
1949'da çıkmış; sonradan birtakım değişiklikle
re mâruz kalmış. Ama, bu idarenin reorgani-
zasyonu çalışmasını kabul eden partiler, şimdi 
çıkarmakta oldukları kanunlarla bir reorgani-
zasyona yeni malzemeler vermekle mükellef 
değillerdir. Oysaki, Kurumlar Yergisi Kanunu
nun 1 nci maddesi de zaten öyle demiyor. Ba
kınız, şöyle diyor: 

23 . 2 . 1963 tarihli 199 No. lu Kurumlar 
Yergisi Kanununda «kurum» her şeyi kapsıyor; 
kurumdan da, İktisadî Devlet Teşekkülünden 
de, Anonim şirketten ide, dairelerden de vergi 
almıyor. Öyle ise, bunun da adı odur gibi bir 
tarife gidiyorlar. 

Benim de endişem şudur; bu kuruan, aslın
da- bu daire, bâzı sivil hizmetler yapacak. Ko
misyonda arkadaşlar dediler ki, «bu sivil hiz
metleri şimdi İller Bankasına yapıyor». İller 
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Bankası «kurum» değildir, özel kanunla ku-
iruînraş bir kuruluştur, Anayasanın tarif ettiği 
bir organdır. Ya da, Etibank, İktisadî Devlet 
Teşebbüsüdür; «kurum» değildir. Bunlara da 
yapıyoruz. Bu hizmeti yapan kuruluşun karşısı
na bugün çıkmasa bile 15 sene sonra bu hiz
meti yapan bir rakip kuruluş çıktığı zaman, iş 
para ile yapıldığı için bu «kurum» tâbirinde 
kim kurumdur; yani iş alacak kurumlar han
gisidir diye tereddüde düşülebilir. 

Kanun teklifinde bulunan «resmî kurum» tâ
birine gelince; şimdi okuyacağını kısımda «ku
rum» adı alanlar var ve «kurum» adını alma
yanlar var. Onların da dahil olup, olmadığı hu
susunu 1949 yılında çıkmış olan Kurumlar Yer
gisi Kanunu ile güçlendiriyoruz. Kurumlar Yer
gisi Kanununun 1 nci maddesi şöyle diyor; 

«Aşağıda yazılı kurumların kazançları Ku
rumlar Yergisine tâbidir.» Burada «kurumla
rın» diye zikredilmiş; sermaye şirketlerine «ku
rum» demiş, kooperatiflere «kurum» demiş. İk
tisadî Devlet Teşekküllerine «kurum» demiş, 
dernek, tesis ve vakıflara ait kuruluşlara «ku
rum» demiş. Bu madde kapsamına «kurum» kap
samına «kurum» kapsamı altında Emekli Yar
dım Sandığı girmemektedir. 

Görülüyor ki; kuruluşların adı Anayasaya 
uygun değil ve bir kavram karışıklığı içerisin
dedir. Şimdi ben bu çalışmalar arasında bâzı 
kurumların teşkilât kanunlarını, ya da tüzükle
rini karıştırdım. Çocuk Esirgeme Kurumu 10 
Haziran 1961Yle «kurum» adını almış; fakat. 
Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş. Şimdi, 
440 sayılı Kanuna göre kurulmuş İktisadî Dev
let Teşebbüsleri, müesseseleri, kamu kuruluşla
rı var. Onların bâzılarına kanun vazıı «kurum» 
adını kullanmış, bâzılarına kullanmamış. «Ku
rum» adını kullanmadıklarına bu kuruluş hiz
met yapamaz endişesindeyim. Bu endişeyi kal
dırmak için de bu sözlerimin tutanaklara geç
mesini sağlamak istiyorum. Çünkü, sorduğum 
zaman, bu kurum, ya da dairenin başlığı, «da
ire» olan içinde «kurum» olduğu söylenilen bu 
teşkilâtın, bu örgütün her türlü hizmeti kabul 
edeceğini öngördüklerini; yani. «kurum» kav
ramı içerisine birçok kuruluşların, arz ettiğim 
kuruluşların girdiğini söylediler. 

Türk Hava Kurumu, Cemiyetler Kanunun
dan güç almıştır; Türk Jeoloji Kurumu, Cemi

yetler Kanunundan; Türk Tarih Kurumu, - tâ
rihlerini arz ederek vakit almak istemiyorum -
Cemiyetler Kanunundan; Türk Eski Muharip
ler Cemiyeti, - ki, o cemiyettir, kurum değil
dir - Türk Turizm Kurumu, Cemiyetler Kanu
nundan tarifini almıştır diyorum; Cemiyetler 
Kanunundan güç almış bir dernektir ve kanu
nunda da «gelirleri» diyor; kanun böyle diyor. 
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, diğer ka
mu kurumları, Basın - İlân Kurumu da böyle 
kurulmuş. Türkiye ve Orta - Doğu Amme İda
resi Enstitüsünün yayınları arasında bulunan, 
Merkezî Hükümet Teşkilâtı ve Kuruluşları 
adiyle Cemal Mıhçıoğlıı'nun sunuşu olan eser
de de bir «kurum» tâbiri kullanılmıştır. Ay
rıca, diğer yerlerinde yine «kurum» ve öteki 
kuruluşları ayırmıştır. Meselâ, Et ve Balık Ku
rlunu, bir İktisadî Devlet Teşekkülü niteliğin
de olup sermayesinin yansından fazlası Devle
te aittir. Burada sermayesinin tümü Devlete ait
tir. Onun için döner sermayeli kuruluştur. Elek
trik Kurumu, Süt Kurumu, Ziraî Donatım gibi 
kuruluşlar var, bunlar veriyor; fakat ötekiler 
veremiyor gibi bir anlayış içerisine girilmeme-
sini sağlamak için tekrar ediyor ve Ilımları arz 
ediyorum. Meselâ, Sosyal Sigortalar Kurumu 
da var. 

Ayrıca, ifade ettiğim bu çalışmaların bir ta
nesi 19Gl\lo olup hepsi 1906, 1967. 1968 çalışma
larıdır. Dikkatinize arz ederim. Ben buradaki 
«kurum» kelimesini önergemde yine arz ediyo
rum. «Kurum» kelimesinin «kuruluş» olarak 
düzeltilmesini istiyorum. 

Ayrıca, 3 ncü maddenin (a) fıkrasındaki 
«jeofiziksel» kelimesinin «jeofizikî» olarak dü
zeltilmesini. (aşağıdaki «fiziksel» kelimesi doğ
ru. yukarıdaki ise bana göre yanlış, bunun dü
zeltilmesini) istiyorum. 

Bir de 3 ncü maddenin (d) fıkrasını arz edi
yorum ; 

«d) Seyir emniyeti ve kolaylığı bakımın
dan tesis edilecek, değiştirilecek veya kaldırıla
cak yardımcıların mevki ve nitelikleri üzerin
de i'gililerce hazırlanacak tasarı ve teklifler 
için Kurumun mütalâasına başvurmak.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, takip buyurdu
nuz mu, bâzı hizmetler var ki; siz o hizmetlerde, 
bu işlerle ilgili hususlarda tasarı hazırlayacak-
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siniz. Bu kuruma, bakanına değil. «Millî Sa
vunma Bakanına» deseniz, Hükümet o yoldan 
mütalâasını aîır, getirir. Bu kuruma başvura
caksınız, parlamenter olarak teklifde buluna
caksınız, bizim İçtüzüğümüz ve Anayasamızda
ki tariflere göre söylüyorum; arkadaşlarım Ko
misyonda, bunu başka türlü deyimlere getirdi
ler; yani biz fikrimizi kabul ettirmek için bir 
konuşma tekniği içerisinde bâzı kelimeleri bu
rada böyle, orada öyle yerleştirenleyiz. Parlâ
mento üyesi teklifini yaparken buradan müta
lâa alacak. Ben Anayasaya aykırı görürüm; İni
nim da şöyle değiştirilmesini önerdim ; 

«Bu kelimelerin tasarıdan çıkarılarak öne
ri ve projeler kelimelerinin konulmasını» şek
linde önerdim. 

Parlâmento ile ilgili olmayan bâzı kuruluş
lar arasında bâzı projelerin, yer değiştirmele
rin, işaret değiştirmelerinin bu şekilde yapılma
sı konusunu Sayın Başkanlığa arz ediyorum. 

Galillo, «Dünya dönüyor» demişti, ben de 
«Dünya dönüyor» sözüne inanarak önergele
rim reddeddse dahi sonuna kadar önergeleri
mi savunacağım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye1.. Sayın Karaağaçlıoğlu. buyuru
nuz. 

KÂZDI KARAAĞAOLTOĞLU ('Afyon Kara-
hisar) •—• Sayın Başkan, çok değeHi arkadaşla
rım ; 

Huzurunuzda 'müzakere edilmekte bulunan 
kanunun :"! neü maddesi aslında yerinde tedvin 
edilmiş bulunmaktadır. Şöyle ki; 

«Kurum» sözü üzerinde arkadaşlarımız dur
dular ve bunun buradan çıkarılmasını ve bu 
maddede yeri olmadığını ifade ettiler. 

Her kuruluşun kendi içinde bir bünyesi var
dır. Geleneksel olan bu bünyesi içerisinde bir
takım kanunî, mevzuata uygun bölümleri do 
vardır. Mesela, askerî birliklerde mütalâa ede
cek olursak, bir askerî üniteyi tümü i1 e üç kı
sımda mütalâa ediyoruz; kıtalar-, karargâhlar ve 
kurumlar diyoruz. İşte bu kurumlar içerisinde 
askerî hastaneler, askerî okullar gibi, bugün 
müzakeresini yaptığımız tasalıdaki Seyir ve Hid
rografi Dairesi Başkanlığı da bu kurumların 
bir bölümüdür. Bunu İçhizmet Talimatnamesi
nin gereği içersinde mütalâa etmek lâzımdır. 
Bunu ne mehtap projesinde, ne de Devletin di-
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1 ğer sivil kuruluşları içersindeki kurumlarla; bu 
kuruluşların dışında bulunan gayri resmî olan 
kuruluşların kurumlarıyle mütalâa etmeye im-

I kân yoktur. Belki idarî bir reformun, Türkiye' 
I de adrninistrasyonu reorganize edecek olan bir 

reformun. Türk Devlet hayatında bütün, mües-
I seselerin yerlerini, raflarını ayrı ayrı tespit et

tikten sonra, bu konuyu mütalâa etmek müm
kündür. O halde. İçhizmet Talimatına uymak 

I mecburiyetinde" olduğumuza göre ve bunun ge
tirdiği birtakım geleneksel hükümlere riayet 
etmek mecburiyetinde bulunduğumuza göre. 

I buna, «kurum» demeye mecburuz, bu «kurum» 
I tâbirini muhafaza etmeye mecburuz. 

Meselâ, Gölcük Askerî Deniz Hastanesi de-
I sek. bu hastane bir kurumdur; fakat bunu ku-
I vum diye ifade edemezsiniz, levhasına yazamaz

sınız. Gümüşsüyü Askerî Hastanesi dersiniz, 
Kasımpaşa Deniz Askerî Hastanesi diye yazar
sınız yahut da Kuleli Askerî Lise sidir diye ya-

I zarsınız. 
Binaenaleyh, burada genel mânada bir ku

rumun bir ünitesi, bir kuruluşudur. Kurum içe
risinde birtakım üniteler vardır. İsfe sayaea-

j ğım ünitelerden birisi; okullar. Harp Okulu, li
seler, askerî hastanelerdir. Bunun ötesinde Göl
cük Deniz Tersanesi de bir kumandanlık diye 
irade edilir; ama 7d5G sayılı Kanunda döner 
sermayesi olan kurumdur, hem dışa. hem de 
Devlet sektörlerine hizmet yapına imkânına, 
şansına sahip olan bir kuruluştur. 

Binaenaleyh, bu genel mânada kurum içer
sinde Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı di
ye muhafaza, etmekte lüzum vardır. Günkü, bu 
daire 19e>2 yılında kurulmuştur. O tarihten be
ri bir isim yapmışın- ve dünya çapında tanı
nan ve hizmet gören bir dairedir. Hattâ 23,00 
ajansından sonra radyoları dinleyen arkadaşlar 
bilirler, «Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkan
lığından tebliğ olunmuştur, falan falan...» der. 

SELÂHATTİN ÜABÜROGLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Hizmetine bir şey diyen yok. 

BAŞKAN Efendim, istirham ediyorum 
müdahale etmeyiniz. Cevap vermek zorunda de-

j ğilsiniz efendim. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-

hisar) — Şimdi, anaperspektif, kurumun al
tında dalları çekeceksiniz, falan, falan müesse-

J seler diyeceksiniz, bunları bir okla birleştire-
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çeksiniz kurumlar diyeceksiniz; İçhizmet Tali
matına uyduracaksınız. İçhizmet Talimatı mer'i 
olduğu müddetçe bunun dışında bir mütalâa ser-
detmeye imkân yoktur ve kelime yerinde kul
lanılmıştır kanaatindeyim. 

Tabiatıyle her fikre hürmet ederiz, hcrseyin 
tez, antitez mukabili ve muvafığı vardır. 

Jeofiziksel mesahaya gelince : 
Bu, biliyorsunuz Harita, Genel Müdürlüğü

nün hizmetlerinde de geçer, jeofiziksel me
saha demek; aslında jeofizik yaparsınız, sis
mik, elektrik diğer birtakım metodlarla, deniz 
altındaki birtakım jeolojik yapıları, formasyon
ları tespit ederseniz veyahut da deniz içerisin
den bizatihi numuneler alırsınız, araştırma ya
parsınız, bu numunelerin değerlerini, fiziksel, 
jeofiziksel dediğimiz; yani arziyata ait olan ölç
melerin bir değerlendirilmesi yahut onların bir 
muhafazası olarak kabul etmeniz lâzımdır. Pet
rol aramalarında, su aramalarında birtakım hiz
metlerde arzın bünyesini teşkil eden o değerleri 
muhafaza edersiniz. Meselâ, kara sondajlarında 
karotları alırsınız, muhafaza ederseniz. Burada 
«Data» diyorlar, denizden aldığınız numunele
rin adıdır ve bunları muhafaza edersiniz. 

Binaenaleyh, burada '•) ncü maddenin gerek 
(a) fıkrasında, gerek (b) fıkrasında geçen «jeo
fiziksel» ibareleri yerindedir. Binaenaleyh, tü
müyle maddenin muhafaza edilmesi ve bir de
ğişikliğe uğramadan bunun çıkmasında yarar
lar vardır. 

Sözlerimin basında da arz etmiştim, G sene
den beri türlü talihsizliklerle çıkmayan bir ka
nundur. Hizmet gören ve Türk ekonomisine, 
Türk teknolojik hizmetlerine büyük yardımı, 
katkısı olan, türlü yönleriyle sosyal yapıya da 
inikas edecek faydaları bulunan bu tasarının 
bir an evvel kanunlaşması için bu maddenin ol
duğu gibi muhafaza edilmesi ve değiştirilme
mesi hususunu yüce Senatodan istirham ediyo
rum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Babüroğlu. 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) —Yerimden arz edebilir miyim? 
BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) —• Sayın Başkan, hizmetine bir
se v diyen yok, yanlış anladılar. Benim «jeofizik
sel» kelimesine itirazım yok... 

BAŞKAN — Mesele yok tavzih ettiniz. 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 

Hayır efendim, müsaade buyurun. Aşağıdaki 
«jeofiziksel» kelimesi aşağıda kalabilir; ama 
şimdi okuyacağım cümlede kalamaz. «Askerî, 
ekonomik ve bilimsel amaçlarla hidrografi, oşi
nografi ve jeofiziksel yönlerden...» diyor; «fizi
kî» olması lâzımdır gramer kaidesi bakımından. 
Bu, «Yatan, millet, Sakarya...» sözleriyle, «Bu 
fasıl hizmetler yapılıyor.» sözleriyle bu işler 
yürümez. Ben yapılan hizmete itiraz etmiyo
rum. 

BAŞKAN — Evet efendim, siz tavzih etti
niz. 

Başka söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Önergeyi takdim ediyorum: 

O. Senatosu Başkanlığına 

Sıra sayısı 272 olan «Seyir ve Hidrografi 
Hizmetleri Kanun Tasarısında» aşağıdaki dü
zeltmelerin yapılmasını öneriyorum. 

A) o ncü maddenin «a» fıkrasındaki «jeofi
ziksel» kelimesinin «jeofizikî» ile değiştirilme
sini, 

B) .') ncü maddenin «b» fıkrasındaki «ku
rum» kelimesi yerine «Kuruluş» kelimesinin ko
nulması Anayasamızın 122 nci ve geçici 7 \Te 8 
nci maddelerine daha uygun olacaktır. 

C) o ncü maddenin «d» fıkrasındaki «tasa
rı ve teklif» kelimeleri yasama yetkisinde te
reddütler uyandırmakta ve Anayasamıza uygun 
düşmemektedir. 

Bu kelimelerin tasarıdan çıkarılarak «öne
ri ve projeler» kelimelerinin konulmasını arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sel âh att in B abur o ğl u 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. ORHAN 
TUĞRUL (Bilecik) — Neden katılmadığımızı 
kısaca yerimden arz edeyim efendim. 

Bir kere evvelâ; «jeofiziksel» tâbirinin de
ğiştirilmesinden başlayacağım. Bir defa bun
lar teknik terimlerdir, yerindedir, değiştirilme
si uygun değildir. 

İkincisi, 
İkincisi; «Kurum» kelimesinin, «Kuruluş» 

şekline getirilmesini istiyorlar. Zaten «Kurum» 
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tâbirinin konulması döner sermayeye uygun 
düşmektedir. İleride 7 nci madde gelecek. 7 nei 
maddeyle beraber mütalâa edersek doğrudur, 
bu itibarla, katılmıyoruz. 

Komisyonların hiçbir zaman parlamenterle
rin kanun teklif ve tasarılarını kısıtlayıcı ma
hiyette olmadığını ariz - amik orada mütalâa et
miştik. Bir defa daha tekrarlayayım ; her mil
letvekili ve senatör elbctteki Anayasanın verdi
ği yetkiye dayanarak, kanun teklif ve tasarı
sını verir; ama bunlar komisyonda görüşülür
ken, bu otorite tesis etmiş müessesenin de mü
talâasının alınması yönünden bir açıklık veri
yor. O itibarla, kısıtlayıcı bir hüküm olmadığı 
kanaatindeyiz ve buna da iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
M. S. B. KANUNLAR DAİRESİ BAŞKANI 

HÂK. ALB. MUZAFFER BAŞKAYNAK — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Bitti efendim, önerge üzerinde 

konuşuyoruz of edim. Madde üzerindeki müza
kere bitti, önergenizin kabul edilip edilmemesi 
mevzuunu görüşüyoruz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Soru 
sorabilir. 

BAŞKAN — Soramaz efendim. 
Efendim, Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi okunan şekliyle odlarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yayın işleri : 
Madde 4, •— Üçüncü maddede yazılı seyir. 

hidrografi ve oşinografi, jeofizik işlerine ait 
sonuçlardan istifadeleri sağlanmak üzere : 

a) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ilgili birlik. 
kurum ve dairelerine. 

b) Bakanlıklara, tüzelkişiliği haiz resmî 
kurumlara, 

c) İlgili olduğu anlaşılan özel kurum ve 
şahıslara, 

d) Genelkurmay Baskanbonnm tasvirleri 
alınarak milletierarası 
ramlarına, 

:va yabancı devlet ku-

Verilecek özel harita, plân, kitap ve broşür
leri, deniz harita ve notik yayınlarını hazırla
mak, derlemek ve yayınlamaktır. 

Gizlilik dereceli yayınların ne suretle yapı
lacağı bu konuda çıkartılacak yönetmelikte gös
terilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Bir önerge var takdim ediyorum. 
C. Senatosu Başkanlığına 

272 sıra sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde 
«b» fıkrasında «kurumlara» sözü yerine, 

«kuruluşlara». 
«c» fıkrasında «kurum» sözü Verine «kuru

luş» 
kullanılmasını arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Selâhattin Babüroğlu 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. ORHAN 
TUĞRUL (Bilecik) — Katılmıyoruz. 

M. S. B. KANUNLAR DAİRESİ BAŞKANI 
HÂK. ALB. MUZAFFER BAŞKAYNAK — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil 
m emiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ecu 
-orum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... KK 
bul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — İlgililerce bildirilen can ve ma; 

emniyetine ait her türlü tehlikeler, Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu araçlarından ve 
Posta - Telgraf ve Telefon İdaresi Genel Mü
dürlüğüne ait sahil telsiz istasyonları ile her 
u H ü diğer yayın organlarından yararlanıla
rak ve Hükümet bildirilerine uygulanan esas
lara göre ücretsiz olarak ilgililere duyurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Babür-
oğlu. buyu runuz. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Bu maddede su götürmez bir yanlışlık var. 
Türkiye'deki kuruluşların adlarını yanlış ya
zan bu kanunu yüce S 
zı olacaktır? 

>eııaro gecırmeve nasıJ 
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Türkiye'de «Posta - Telgraf ve Telefon İda
resi Genel Müdürlüğü» diye bir kuruluş yoktur. 
Türkiye'de Posta - Telgraf ve Telefon Genel 
Müuürlüğü vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Bir takrir vardır, takdim ediyorum. 

0. Senatosu Başkanlığına 
Sıra sayısı 272 olan «Seyir ve Hidrografi 

Hizmetleri Kanun tasarısı» uda aşağıda açıkla
dığım düzeltmenin yapılmasını öneririm. 

5 nei maddede «P. T. T. İdaresi Genel Müdür
lüğüne» diye bu genel müdürlüğün adı yanlış 
yazılmıştır. 

«Posta., Telgraf ve Telefon Genel Müdürlü
ğüne» şeklinde düzeltilmesini arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Selâhattin Babüroğlu 

BAŞKAN — Bu PTT Genel Müdürlüğünün 
ismini tabiatıyle özel kanunu vermiştir. Bu özel 
kanundaki ismi değiştirmek diye bir maksadı
nız yoktur. Sayın Komisvon. alıklık vr-anok için 
herhalde orava. «İdaresi» kelimesini koymuş
sunuz. övle mi? 

OE/TOt KOMİSYON BAŞKANI M ORHAN 
TUĞRUL (Bilceİk) — Evet efendim. Manavı 
tazammum ediyo''-. o itiba."la öuevgeyc kntdmı-'--
yornz. 

BAŞKAN — Savın Hükümet?.. 
MİLLÎ SAYKNMA BAKANLIĞI KANUN

LAR DAİRESİ BAŞKANI HÂK. ABB. MU
ZAFFER BAŞKAYNAK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon. katılnuvor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
İhtiyaçların tespit ve tedariki : 
Ala d de 6. — Seyir ve Hidrografi Dairesi 

Başkanlığı Genel Bütçe ile tedvir olunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Kuruma Millî Savunma Bakan

lığınca 500 000 liraya kadar bu bakanlık büt
çesinden döner sermaye tahsis olunur. 

Bu döner sermaye. Millî Savunma Bakanlı
ğı bütçesinde açılacak bir fasıldan ödenir. 

Döne1, sermayenin işletilmesinden hâsıl olan 
kârlar, döner sermaye yekûnu 5 milyon liraya 
ulaşıncaya, kadar bu sermayeye ilâve edilir. Bu 
miktar Bakanlar Kurulunca bir misline kadar 
artırılabilir. Bu miktara, ulaştıktan sonra arta
nı Hazineye gelir kaydolunur. 

Bu suretle tesis olunacak döner sermayenin 
rde+ilmesi. yönetilmesi ve denetlenmesi 7-">56 sa
vdı Kanun hükümlerine göre vapılır. 

v. 
SELÂHATTİN BABÜROtfLU fOumhurbas-

mnınea S. ÜA — Sayın Başkan, bir sualim vau 

BAŞKAN — Buyurum Savın Bauüroğju. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Gumhurbas-
ka.nmca S. U.) — «Sermayesinin bir misline 
kadar artırılması», sözünden ne anlaşılır? «İki 
misline kadar.» denseydi ne anlaşılırdı? Bunu, 
tutanaklara, sırf açıklık getirsin diye soruyorum. 

Yani, «İki misline kadar» yazılsaydı, o mil-
• kndar» "1,-î ı misli ne ohmak'u «Bir misli 

"azılınca. no oluyor?.. 

BAŞKAN —• Buyurun. Sayın Komisyon 
Başkanı. 

GEOtCİ KOMİSYON BAŞKANI M ORHAN 
TUĞRUL (Bilecik) .— 10 milyona kadar de
mektir. 

BAŞKAN — Evet efendim. Yani bir misli, 
bir katı ilâvesini tazammum ediyor. 

Başka söz isteyen savın üve var mı?.. Yok. 

edonh 
leyi oylarınıza 
. Kabul etmevenl 

arz ediyorum. Kabul 
Kabul edilmiştir. 

S nci maddeyi okutuyorum. : 
Madde 8. — Bu kamunla beUrtileu seyir ve 

hidrografi işleri, resmî ve özel kurum ve şahıs
ların yapacakları istemler, kurumun kendi hiz
metleri de gözönürıe alınarak, Deniz Kuvvet
leri Komutanlığının yapacağı davet ve belirte
ceği subayın başkanlığında yılda bir defa ol
ur ak üzere ilgili resmî ve özel kurum yetkili tem
silcilerinden kurulu bir kurulda tespit olunur. 

Bu kurulun kararı Bakanlar Kurulunun ona
yı ile kesini esir. Kurul bu hizmet için, bütçenin 
T. B. M. Meclisine şevkinden önee toplanır. 
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Kurum, Bakanlar Kurulu onayından gecen 
yıllık programı aksatmayacak program dışı ve 
ivedi ihtiyaç]arı karşılamaya ve lüzum görece
ği işleri yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — ifadele üzerinde söz isteyen 
sayın üye var m i l Yok. 

Bir önerge vardır, takdim ediyorum, 

C. Senatosu Başkanlığına 
Su\a sayısı 272 olan «Seyir ve Hidrografi 

Hizmetleri Kanun tasarısı» nda aşağıdaki deği
şikliğin yapılmasını öneriyorum. 

8 ııci maddenin; 
«Bu kanımda belirtilen seyir ve hidrografi 

isleri, resmî ve özel kuruluş ve şahısların yana
cakları istemler, kurunum kendi hizmetleri de 
•gözöuünc alınarak. Beniz Kuvvetlen Komutan
lığının yapacağı d-^vet üzerine, Komutanın ve
ya görevlendireceği kişinin başkanlığında yıl
da en az bir defa olmak üzere ilgili resmî ve 
özel organ yetkili temsilcilerinden kurulu bir 
kuruda tespit olunur. 

Bu kurulun kararı. Bakanlar Kurulu onayı 
üe kesmlesir. Kum.], bu hizmetler için. bütçenin 
T B. M. 31. ?n e sunu.] m asından önce toplanır. 

Kurum. Bakamla1- Kurulu onavmdan geçen 
vılbk programı nksatrnavaeak program dışı ve 
iv^di ihtilaçları ve lüzum göreceği isleri ilgili 
bakanın onayı ile yapmava yetkilidir. 

Cumhurbaşkanınca S U. 
Selâhattin Babüroğlu 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Üumhurbaş-
kanmca S. ~C.) — Sayın Başkan, önergemi izah 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN" — Sayın Babüroğlu, buyurun 
efendim. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaş- ] 
larım; 

Önergem hızlı okundu, belki iyice belirme
miştir diye eok kısa olarak mâruzâtta bulunaca
ğım. 

Kanunun tümü üzerinde görüştüğüm zaman 
bu kuruluşun hangi önemli kuruluşlarla, bera
ber iş ortaklığı yapacağını arz etmiştim. O önem
li kuruluşların temsilcilerinin bulunacağı bir 
toplantının, burada «Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığının yapacağı davet ve belirteceği subayın 
başkanlığında» yapılacağı yazılmış. Ben takri
rimde «Komutanın veya görevlendireceği bir ki

şinin başkanlığında» demek suretiyle, akademik 
kariyerden bir kimsenin bu toplantıya başkanlık. 
etmesini sağlamış oluyorum. Maddede «Belirteceği 
subayın başkanlığında» eleniyor. Onun için bu
rada bir yanlış anlaşılma olmasın diye Ibu tek
lifte bulunuyorum; bir. 

İkincisi; «Yılda bir defa olmak üzere topla
nır.» diyorsunuz. Yani yılda birkaç defa toplan
manın gereği hâsıl olsa, kanunen toplanamaya
cak; ama «Yılda en az bir defa olmak üzere» de
mekle, birkaç -defa toplanılmasının imkânını ka
nunla. getirmiş olalım. 

Üstelik bu kanun «Bir tüzük veya yönetmelik 
hazırlanır, hizmetler ona göre yürütülür» diye 
bir hüküm getirmemiştir. Bu kadar katı bir hü
kümle «Yılda bir defa olmak üzere toplanır» 
denmiş. Hani, o gün toplanamasalar, artık bitti.. 
Üstelik de bu toplantıyı bütçeye bağlıyorlar. 

Ayrıca, Bakanlar Kurulunun kabul etmiş ol
duğu yıllık programın dışına çıkacak her türlü 
hareket için de bu kanunla müsaade alıyorlar... 
Bu kanunda hiç. olmazsa bakandan onay alınsın, 
hiç olmazsa komutandan onay alınsın. Bu yıllık 
programın dışına kim çıkacak?.. 

Yıllık programı aksatmayacak, ama sonra ge
len hükümle yetkiyi alıyor. Bakınız nasıl alı
yor : «Kurum. Bakanlar Kurulu onayından ge
çen yıllık programı aksatmayacak program dışı 
ve ivedi ihtiyaçları karşılamaya ve lüzum göre
ceği işleri yapmaya yetkilidir.» diyor. 

Yani Bakanlar Kurulu bu kuruma «Falan 
hizmeti yap.» demiştir; aynı parayla onu yap
mayacak, başka hizmeti yapacak. Sonra Parlâ
mento sual soracak. Bakan ilgili değildir; diye
cek ki, «Siz kanunla yetki vermişsiniz, onlar da 
yapmış.» 

Muhterem arkadaşlarım, kurum bu konuda 
lıiç olmazsa, bakandan onay alsın, önergem de 
bu mahiyettedir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN Komisyon önergeye katılıyor 
mu-. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. OR
HAN TUĞRUL (Bilecik) — Hayır, katılmıyo
ruz. Sebebi şudur: Evvelâ Bakanlar Kurulunun 
yıllık programını tatbik etmekle mükelleftir. 
Onu yapacak; ama ivedi bir şey gelirse elbetteki 
onu da görüşecek. 
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«Bir subay» tâbirini ide ileri sürdüler; «Bir 
subay» tâbiri elbetteki bakanlıklardan veyahut 
diğer kuruluşlardan gelen temsilcilerin sıfatına 
göre komutanlık oraya bir albay, gerekirse bir 
tuğamiral gönderecek. Bunda endişe edecek veya. 
yanlış bir anlam taşıyacak durum olmadığı 'ka
naatindeyiz. 

BAŞKAN — Bu tavzihten sonra katılmadı
ğınızı beyan edivorsunuz. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN
LAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKİM ALBAY 
MUZAFFER BAS/KAYNAK — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı
yorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum, Kabul 
edimler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi okunan sekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 0. — Bakanlar Kurulunca onaylanan 

yıllık iş programlarının gerçekleşmesi için iş ta
lebinde bulunan bakanlıklar, resmî kurumlar ta
lepleri ile ilgili masrafları aşağıdaki şekilde sağ
lanır : 

Oenel bütçeli kurumların, programa dahil iş 
taleplerinin gerektirdiği ödenek bütçe hazırlığı 
sırasında aidiyetine göre Millî Savunma Bakan
lığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesinin 
ilgili tertiplerine aktarılır. 

Katma bütçeli kurum ve müesseselerin yap
tıracakları işlere ait meblâğ, bir taraftan genel 
bütçenin çeşitli gelif faslına irat; karşılığına da 
işi alan kurumun bağlı olduğu bütçenin sonun
da açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve 
yıl sonunda artakalan miktarları gelecek yıl 
bütçesinde açılacak özel tertiplere aktarmaya Ma
liye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Kadro ve personel işleri : 
Madde 10. — Kurum başkanı ile kurumda 

görev alacak subay, assubay ve erlerin atanması, 
mevcut kanun hükümlerine, dışardan alınacak 
diğer personelin atanması ise, ilgili mevzuat ge
reğince yapılır. 

0 : 1 

Madde üzerinde süz isteyen sa-BAŞKAN 
yın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 ııci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik : 
Madde 11. — Bu kanunun uygulama esasla

rım, bakanlık] ar arası kurulun kuruluş ve işleyi
şini, gizlilik derecesi taşıyan bilgilerin yayın, da
ğıtım ve muhafazasını gösterir yönetmelik; yü
rürlük tarihini takibeden bir yıl içinde Bakan
lar Kurulu kararı ile çıkartılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Kurumun mal varlığı : 
Madde 12. — Deniz Kuvvetleri Komutanlı

ğı, kurumun ihtiyacı bulunan gayrimenkul, de
niz araçları, cihazları, aletler ve diğer malzeme
yi kuruma temin etmekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
Madde 13. — Bu kanun yayımını takibeden 

malî yıl basından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza, arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1.4 ncü maddeyi okutuyorum. : 
Yürütme : 
Madde 14. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte 
söz isteven savın üve?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın. 
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5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 13 arkadaşının Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğünün 164 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki İçtüzük teklifi ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu. (C. Senatosu 2/53) (S. Sayısı : 271) 
(1) 

BAŞKAN — Bir takrir var takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
29 . 5 . 1973 tarihli «Gelen Kâğıtla-r» ara

sında bulunan 271 ısıra sayılı Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 164 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair İçtüzük teklifinin Gelen Kâğıtlar
dan gündem alınarak diğer işlere takdimen ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — 271 sıra sayılı tüzük teklifinin 
gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer işlere takdimen görüşülmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tümü üze
rinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Millet Meclisi İçtüzüğüne paralel olarak tan

zim edilen bu 164 ncü maddenin değiştirilmesi 
hakkındaki İçtüzük teklifi Cumhuriyetimizin 
kuruluşundan itibaren ele alınması lâzımgelen 
bir konu idi. Çünkü, demokrasi ile idare edilen 
her memlekette müşahade ediyoruz ki; bir za
manlar memleketinin mukadderatına hâkim ol
muş, Senatoda, Millet Meclisinde millet adına 
•görev almış ve içeriden veya dışarıdan mem
leketin iç ve dış meselelerine vaziyet etmiş, en 
mahrem teferruatına kadar bilgi edinmiş ve şe
refle bu vatanî teşriî vazifeyi ifa ettikten son
ra seçim dolayısı, ile veya her hangi bir şekil-

(1) 271 8. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir, 

de dışarıda kalmış vatandaşlara kıymet vermek 
ve onları mümtaz bir mevkide bulundurmak lâ-
zımgeldiği muhakkaktır ve her memlekette bu 
vardır; hattâ bir gelenek haline getirilmiştir. 
Barolar başkanları ^başkanlıktan çekildikten son
ra başkan vazifesini almadığı halde, fiilen ifa 
etmediği halde «Başkan» denilmektedir. Heyeti 
Umumiyelerde, koridorlarda ve her yerde eski 
baro başkanları «Başkan» diye tesmiye edil
mektedir. Bu iyi bir gelenektir, manevî bir iti
bar verilmesinde tam mânasiyle bir isabet var
dır. 

Arkadaşlarım, Türkiye'de eski Anayasaya 
göre Büyük Millet Meclisi ve yeni Anayasamı
za göre Senato ve Millet Mecisinde vazife gö
ren çok değerli Parlamenterlerin bu görevle
rinden çekildikten sonra memleketin içinde iti
bar görmesi yerinde olacaktır. Bu sebepledir ki, 
bu arkadaşlarımız bu teklifi hazırlamışlardır, 
buraya getirilmiştir ve uygun görülmüştür. Yeni 
bir şey ilâve etmiyoruz; her demokrasi ile ida
re edilen memlekette örf ve âdetlerin tespit et
tiği bir durumu Türkiye'ye de getiriyoruz. 

Bir yerde görmüşümdür; «Senatör değildir, 
milletvekili değildir, kendisine senatör, millet
vekili diye hitabedilmektedir. Hiç şüphesiz ki; 
bizde ele bu kaideler tatbik edilecektir ve işte 
Millet Meclisinde kaide tespit edilmiş ve Eylül
den itibaren de mevkii meriyete girecek hale 
gelmiştir. Bu tasarı da böylece Millet Meclisin
de kabul edilen İçtüzük hükümlerine uygun ola
rak tanzim edildiği için kabule şayandır, arka
daşlarımın iltifat etmelerini rica ederim. 

'Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz iste
yen sayın üye var mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 164 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında İçtüzük teklifi 

Madde 1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 164 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Üyelere verilecek belgeler ve tanınan haklar 
Madde 164. — Her üyeye, üyelik sıfatının 

sona ermesinde veya bu sıfat devam ederken 
talebi üzerine : 
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a) Üye bulunduğu müddet ve bu müddet 
zarfında aldığı tahsisat .ile verdiği vergileri ve 
varsa emekli keseneği miktarını gösterir bir tu
tanak ; 

b) Hal tercümesinin bir sureti; 
Verilir. 
c) Cumhuriyet Senatosu üyeliği sona eren 

Cumhuriyet Senatosu eski üyeleri; yasama, öde
nek ve yolluk, Genel Kurul ve parti grup top
lantılarına girme hakları dışında kalan ve 
T. B. M. M. üyelerine tanınan bütün haklardan 
yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu İçtüzük değişikliği, kabulü 

tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye1? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 neü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu İçtüzük hükümlerini Cum

huriyet Senatosu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum... Kabul eden
ler... 

İçtüzüğümüzün 164 neü maddesi değişmiş
tir. 

6". —• Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yatmaz' 
in özel affı hakkında hanım tasarısının Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/704; C. Senatosu : 1/197) (S. Sa
yısı : 265). 

7. — Mehmetoğlu 1933 doğumlu Abdülkadir 
Şener hakkında Özel Af kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/673; C. Senatosu : 1/167) 
(S. Sayısı : 267). 

8. — İsmailoğlu 1931 doğumlu İlhan Cum
hur Türker hakkında Özel Af kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu

riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/702; C. Senatosu : 1/168) 
(S. Sayısı : 268). 

9. — Üste fiilen taarruzdan hükümlü 1941 
doğumlu Mehmetoğlu Ayşe'den doğma Ali Mut
lu hakkında özel af kanunu teklifinin Millet Mec
lisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M-. 
Meclisi : 2/545; C. Senatosu : 2/47) (S. Sayı
sı : 266). 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, takdim edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin 2 nci defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 265, 266, 267, 268 sıra sayılı ka
nunların gündemdeki diğer işlere takdimen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Refet Rendeci 

Başkan — Üçü tasarı, birisi teklif olan 265, 
266, 267, 268 S. Sayılı tasarı ve tekliflerin, Gün
demdeki diğer işlere takdimen görüşülmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6*. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yatmaz' 
in özel affı hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/704; C. Senatosu : 1/197) (S. Sa
yısı : 265). (1) 

BAŞKAN — Tasarı ile ilgili müzalkerelere 
başlıyoruz efendim. 

Raporu lo'kütuyoruım. 
(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

okundu). 
BAŞKAN — Bendeniz Komisyondan bir şey 

sormak istiyorum efendim : Bu, Hükümet ta
sarı olduğuna göre, Bakanlar Kurulunun imza
sı vardır; bu arada Adalet Bakanının da imza-

(1) 265 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu-. 
na eklidir. 
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sının olması 'lâzımdır. Binaenaleyh, Bakanının 
imzaladığı bir tasarıya nasıl olur da Bakanlık 
Temsilcisi 'katılmaz. Bu hususu Komisyonda in
celediniz mi efendim, hunu tespit edelim. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Arz edeyim Sayın Başkanım; 

Bu tasarı bize Dilekçe Karma Komisyonun
dan geldi. Dileıkçe Karma Komisyonunun [ku
ruluşu hakkındaki kanunda, Dilekçe Karma Ko
misyonunca hazırlanacak bu nevi af teklifleri
nin, tasarı niteliğinde olduğu 'beyan edilmiş ol
ması sebebiyle, Komisyonumuz da bu ciheti ta
san kabul etmiştir; Bakanlıktan •gelmemiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, anlaşıldı ve 
bu husus tespit edildi. 

Taisarınm tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi 'hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Kalbul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Farn'koğlu, 1950 doğumlu, Mete Yatmazın 

Özel Affı hakkında kanun tasarısı. 

Madde 1.' — Askerî Yargıtay 1 nci Dairesi
nin 27 . 12 . 1971 tarih, 971/495 esas, 971/491 
karar sayılı ilâmı di e kesinleşen, Erzincan 3 ncü 
Ordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 
13 . 10 . 1971 tarih ve 971/238 - 124 sayılı ilâmı 
ile üste hakaret ve fiilen taarruz suçlarından 
Ask. C. K. nun 85/1 ve 91/1 maddeleri gere
ğince beş ay ıbeş gün hapis cezasına mahkûm 
olan, Farukoğlu, 1950 doğumlu, Istanîbul Beya
zıt Eminönü cilt 9, hane 20'de nüfusa kayıtlı, 
teğmen Mete Yatmaz'm işbu cezası bütün hu-
jkukî neticeleri ile (birlikte affeddlmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenle]'... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
(Madde 3. — Bu kanunu Millî Savunma 

ve Adalet Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul -edilmiştir. 

7. — Mehmetoğlu 1933 doğumlu Abdülkadir 
Şener hakkında Özel Af kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/673; €. Senatosu : 1/167) 
(S. Sayısı : 267) (1) 

BAŞKAN — Tasarı ile ilgili müzakerelere 
başlıyoruz efendim. 

Rapora okutuyorum. 
(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

okundu.) 
BAŞKAN — Bu tasarı ve tekliflerin hepsi

nin birden ivedilik hususunu oylamış.tım; ama 
yine de teker teker oylayalım. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Mehmetoğlu, 1933 doğumlu. Abdülkadir Şener 
hakkında Özel Af kanunu tasarısı 

Madde 1. — Yargıtay Ceza Genel Kurulu
nun 17 . 5 . 1971 tarihli ve 970/1-340 Esas, 174 
Karar sayılı ilâmı ile onanan. Ankara 2 nci 
Ağır Ceza Mahkemesinin 30 . 12 . 1968 tarihli 
ve 968/3 Esas, 968/344 karar sayılı hükmü ile, 
lâikliğe aykırı olarak Devletin hukukî, sosyal 
ve iktisadî temel nizamlarını dinî inançlara uy
durmak amacıyle neşir yoluyle propaganda 
yapmak suçundan 1 sene 1 ay on §\in hapis ve 
6 ay süre ile Balıkesir ilinde ikamette Genel 
Güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına 
karar verilen, Mehmetoğlu, 1933 doğumlu, Yoz
gat ili, Boğazlıyan kazası, Deveeipmar köyü, 
Cilt II, (Sayfa 158, hane 100'de nüfusa kayıtlı 

(1) 267 8. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Abdülkadir Şener'in cezası, bütün hukukî ne
ticeleriyle ibirlikte affedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye ? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum': 
Madde 3. — Bu kanunu Adalet ve Millî 

Eğitim Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye ? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kahul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 

isteyen sayın üye ? Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 

Kaıbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — îsmailoğlu 1931 doğumlu İlhan Cum
hur Tiirker 'hakkında Özel Af kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/702; C. Sena
tosu : 1/168) (S. Sayısı : 268) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu okun

du). 
BAŞKAN — Tasarının ivedilikle (görüşülme

sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler.. .Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Îsmailoğlu, 1931 doğumlu, İlhan Cumhur Tür-
ker hakkında Özel Af kanunu tasarısı 

Madde 1. — Üste fiilen taarruz suçundan 
Erzurum 9 ncu Kolordu Komutanlığı Askerî 
Mahkemesinin 20 . 4 . 1970 gün, 1970/505 esas 

(1) 268 Sıra sayılı basmayazt tutanağın so
nuna eklidir. 

ve 1970/381 karar sayılı kesinleşmiş ilâmı ile 
iki ay 15 gün süre ile hapse mahkûm edilen ve 
bu mahkûmiyeti 647 sayılı Kanuna göre 1 500 
lira para cezasına çevrilmiş bulunan, İsmail
oğlu, 1931 doğumlu, Zonguldak ili, Bartın ilçe
si,- cilt 111, sayfa 57'de nüfusa kayıtlı, İlhan 
Cumhur Türker'in cezası bütün hukukî netice
leriyle birlikte affedilmiştir. 

EDİP iSOMUNOGLU (Erzurum) — Efendim, 
İlhan Cumhur Türker hakkındaki özel affın ge
rekçesi nedir? 

BAŞKAN — Raporda var efendim, okundu. 
EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Raporda 

açık değil, niçin açık değil? Komisyondan bu 
hususu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Somuııoğiu Komisyondan 
aydınlatılmasını istiyor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, affın gerekçesi olmaz. Bu bir atı
fettir. Yüce Meclis adına biz Komisyon olarak 
bu atıfetin kullanılmasında fayda umduk re 
fayda umduğumuza dair görüşümüzü Yüce He
yete arz ettik. Dilekçe Karma Komisyonuna mü
racaat edilmiş, Dilekçe Karma Komisyonu da dos
yasını tetkik etmiş. Malûmuâlileri; (bizim, Mec
lislerde kanunların, kararların gerekçelerini ve 
tatbik edilen maddelerin hıaltalı veya hatasız oldu
ğunu tetkike yetkimiz yok. Ancak dosyayı okuduk
tan sonra bunun affa lâyık olup olmadığı yolun
da bir kanaatimiz teşekkül eder ise, o kanaati
mizi Yüce Heyete getiriyoruz. 

BAŞKAN — Bu kanaatiniz de müspet; yani 
affı yararlı buldunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Za-

I ten mahkeme de hepsi 1 500 lira para cezasına 
çevirmek suretiyle buna bir atıfette bulunmuş
tur. Cenç bir adamdır, terfih edecektir ve saire, 

I bu sebeplerle affa lâyık gördük. 
I Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye ? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-

I rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-

j ym üye ? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
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Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 neti maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu kanunu Millî (Savunma ve 

Adalet Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seyir ve Hidrografi Hizmetleri kanun tasa
rısına açık oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

9. — Üste fiilen taarruzdan hükümlü 1944 
doğumlu Mehmet oğlu Ayşeden doğma Ali Mut
lu hakkında özel af kanunu teklifinin Millet-
Meclisince reddoluımn metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/545; C. Senatosu : 2/47) (S. Sa
yısı : 266) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu okun

du.) 
BAŞKAN —• İvedilikle görüşülmesi hususunu 

oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmi
yenler. . Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz ist iyen sayın üye? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil-
miştii". 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

Üste fiilen taarruzdan hükümlü, 1944 doğumlu 
Mehmetoğlu, Ayşe'den doğma -Ali Mutlu hak

kında Özel Af kanun teklifi 

Madde 1. — Askerî Yargıtay Birinci Daire
nin 11 . 1 1971 tarih ve 1971/16 - 18 sayılı ilâ
mı ile kesinleşen, K. K. K. 7 nci Kolordu Ku
mandanlığı Askerî Mahkemesinin 24 . 9 . 1970 
günlü 1970/562 esas ve 1970/481 karar sayılı 
hükmü ile Askerî Ceza Kanununun 91/1 madde
si uyarınca 3 sene hapis cezası ile mahkûmiyeti-

(1) 266 Sıra sayılı oasmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

ne ve Askerî Ceza Kanununun 35/A-l maddesi 
gereğince rütlbesinin geri alınmasına mahkûm olan 
nüfus sicilinde Nevşehir ilinin Ürgüp ilçesi Aksa-
lur kasabası hane 184';te kayıtlı Mehmetoğlu, Ay
şe'den doğma, 1944 doğumlu Ali Mutlırnun mah
kûm olduğu cezası, bütün hukukî neticeleriyle 
birlikte aff edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu kanunu Millî Savunma Ba

kanı ve Adalet Balkanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Teklifin 'tümü üzerinde lehte, aleyhte söz is-

tiyen sayın üye?. Yok. 
Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun 104 ncü 

maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi hakkında
ki kanun teklifinin açık oylamasına 123 sayın 
üye iştirak etmiş, 123 kabul oyla teklif kabul Gidil
miş ti i". 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısının açık 
oylamasına 124 sayın üye iştirak etmiş, 123 kabul. 
1 çekinser oyu ile tasarı kabul edilmiştir. 

Seyir ve Hidrografi hizmetleri kanun tasarısı
nın açık oylamasına 101 sayın üye iştirak etmiş 
100 kabul, 1 ret oyu ile tasarı kabul edilmiştir. 

Gündemimizdeki diğer mevadla ilgili zevat 
salonda hazır bulunmadığı cihetle 5 6 . 1973 
Salı günü saat 15,00't e toplanmak üzere Bir]eşi
ni: kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,05 
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V - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair so
ru önergesi ve İçişleri Bakam Mukadder Özte-
kin'in yazılı cevabı (7/121) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın içişleri ve Güm-

i'ük ve Tekel Bakanları tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasına tavassutlarınızı istirham ey
lerim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 

Almanya'dan Charter uçaklarıyla yurda dö
nen veya Almanya'ya giden işçilerimiz ve ya
kınlarının Yeşilköy Hava Meydanındaki du
rumları içler acısıdır. 

Memleketimizin en mühim döviz kaynağını 
teşkil eden bu insanların, böyle kötü bir or
ganizasyonla karşı karşıya bırakılmalı herhan
gi bir şekilde olsun izahı kabil bir hâdise de
ğildir. 

Memleketimizin en mühim döviz kaynağı ol
masa hattâ Türk vatandaş olmasa bile, memle
kete giren veya çıkan hor insana eşit ve insan
ca muamele etmek Devlet olmanın vasıfların-
clandır. 

Almanya'dan birkaç saat içerisinde gelen 
"bir yolcunun, namüsait ayrı bir binada (Saatler
ce ve hattâ bir iki gm\ beklemesinin onun üze
rinde ne kadar menfi bir etki yaptığı izahtan 
varestedir. 

Charter yolcularının hizmetlerini üzerine al
mış bulunan Türk Hava Yolları ilgilileri ve 
vatandaşlar, bu üzücü halin, pasaport ve güm
rük hizmetlerinin lâyikı ile yapılımamasmdan 
ileri geldiğini söylemektedirler. 

Görülen -de bu iddiayı doğrular mahiyette
dir. Bir pasaport memuru, iki gümrük memu
ru ile günde yüzlerce yolcunun muamelesi ya
pılmaya çalışılmaktadır. Tabiîki bunun müm
kün olmaması yüzünden de memurlar ve yolcu
lar perişan durumdadırlar. Bu perişanlık 
asapları bozmakta ve bu sebepten dolayı da in
sanlar birbirlerine hasımmış gibi muamele yap
makta, dost ve düşman önünde maalesef Türk 

Devletinin itibarı zedelenmiş haliyle bir vitrin
de teşhir edilmiş olmaktadır. 

İlgililer bu üzücü hale, uzun, zamandan be
ri yüksek kademe Hükümet alâkalılarının mut
tali bulunduklarını (söylemektedirler. 

Bu konunun süratle halli zorunludur. 
Bu üzücü halin giderilmesi ve organizasyon 

işi olduğuna göre, bu organizasyonun ya.pılma-
ıması Türkiye Cumhuriyeti için yapılamıyacak 
derecede ne gibi ağırlıkları ihtiva etmektedir? 

Bu işe kâfi derecede pasaport memuru ve 
gümrük memuru ne zaman tahsis edilecektir. 

Saygılarımla. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : 1 

Şube : Vat. Pas, Hd. Kp. 
Konu : Yeşilköy Hava Alanı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik 18 . 4 . 1973 gün ve 

1366-391/7-121 sayılı ve 25 . 5 . 1973 gün ve 
1366-12939-11846-7/121 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu oZnguldak Üyesi -Sa
yın Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinim gümrük ve pasaport muamele
lerine dair Gümrük ve Tekel Bakanlığına ve 
Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesinde
ki Bakanlığımızı ilgilendiren konular incelen
miş ve cevabımız aşağıda belirtilmiştir. 

Yeşilköy Hava Limanı yolu ile yurdumuza 
giren ve çıkan yolcu sayısı yıldan yıla süratle 
artmaktadır. 

Artan yolcu trafiğini karşılamak üzere, Dev
let Hava Meydanları İşletmesince sözü edilen 
limanda yeniden iki Charter yolcu salonu daha 
yapılmış ve bunlar 1971 yılı içerisinde hizmete 
açılmıştır. 

Öte yandan 1971 yılında kapı kontrolunda 
48 polis memuru çalıştırılırken 1972 yılında İs
tanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı (Hava Li
manı Emniyet Şube Müdürlüğü) kurulmuş ve 
31 . 3 . 1973 tarihinde faaliyete geçirilerek (1) 
Emniyet Müdürü, (1) Müdür Muavininin sevk 
ve idaresinde kadrosu (238) e çıkarılmıştır. 
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Sözü edilen bu limanda sadece pasaport 
kontrolü için 65 emniyet mensubu görev yap
makta, bu 'kadro trafiğin yoğunlaştığı mevsim
lerde ilâve personelle de takviye edilmektedir. 

Ayrıca, pasaport koıntrolları da dört ayrı 

yerde yapıldığından, önergede balhıse konu 1971 
yılı öncesine ait sıkışıklık ve yolcuların uzun 
süre bekletilmesi zorunlıığu büyük ölçüde or
tadan kalkmış bulunmaktadır. 

Mukadder Öztefcin 
İçişleri Bakanı 
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193 fâayülı ^effir Vtergiısi Kanununun 104 'noü imıaddlesiîmün sonuma iki (fıkra 
kanun teklifime verilen oyların isıonuou 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 123 

Kabul edenlıer : 123 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : O 
Oya katılmıyanl ar : 59 

Açık üyelikler : 3 

efelenmesi hakkımda 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sozai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgün eş 
Selâhattin özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

[Kabul 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılımaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
t. Sabrı Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 

DENIZLI 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

edenler] 

I Edip Somunoğlu 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

\ Mebrure Aksoley 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
FikrefGündoğan 
Ekrem Öi-den 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

| Orhan Kor 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

| Mehmet Çamlıca 
| Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
\ Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Kar a küçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
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RİZE I 
0 . Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğkt 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza İsıtan | 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahmarı Kavak | 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
M. Şükran Özkaya 
(t Â.) 
Muzaffer Yurclakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANK1RA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
(B.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

SÎNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Munıeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

j TRABZON | 
| Reşat Zaloğlu 9 

URFA 
1 Hasan Oral I 

| UŞAK 
1 Mehmet Faik Atayurt 
| YOZGAT 
| Sadık Artukmaç 
| İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
| Tarık Remzi Baltan | 

[Oya hatılmıy anlar] 
BURSA 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ. Â 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
1 Şevket Akyürek 
1 Tekin Arıburun 
1 (Başkan) 

[Açık 
Eskişehir 
Sivas 
Urfa 

I İZMİR 
f. Nazif Çağatay | 
l Necip Mirkelâmoğlu 
jj (Bşk. V.) 
1 KARS 
i< Sırrı At alay 
:: Mehmet Ha zer 
t KAYSERİ 
{ Hüsnü Dikeeligil 

) KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
,: Hikmet İsmen 
;! Lûtfi Tokoğlu 
i KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 
KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
-; Abdurrahman Bayar 
İ NİĞDE 
: Kudret Bayhan 

üyelikler] 
1 
1 
1 

Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN -
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üeok 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
ArslanBora (t.) 

VAN 
Feı-id Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

i Cihait Alpan 
Fethi Çelikbas (B.) 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Vahap Güvenç 
Naim Talû (Başbakan) 

| Halil Tunç 

Yekûn 

»-•<« 
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5539 ©ayılı 'Karayolları -Genel (Müdürlüğü Kuruluş ve GÖrefvleıti IhaJkkmdalM ılsaııuıı rbasansıaıa 
yerden oylanın Sonucu 

(Kanunlıaşmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 123 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 58 

Açık üyelikler : 8 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Suphi Gürsoytırak 
İsmet İnönü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
S«zai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulrsoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

[Kabul 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN. 

iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BlTLlS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürks 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağh 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysıoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 

edenler] 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
dmer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

IÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mührüne Aksoley 

j Halûk Berkol 
İ O. Zeki Oümüşoğlu 
l Fikret Gündoğan 
i: Ekrem Özden 

I Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

I İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçraoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Meıuteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

— 525 — 



C. (Senatosu B : 70 30 . 5 . 1973 O : 1 

BİZE 
O. Mecdi Agun ' 

SAKAEYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
M. Şükran Özkaya 
<t A.) 
Muzaffer Yıırdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B. 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk.V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Ali Celâlcttin Coşkun 
(B.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BURSA 
Saffet Ural 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilei 
Ahmet Demir Yüce 

[Çekin ser] 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

[Oya katılmıyanlar] 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğh: 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Tekin Arıburun (Başkan) 
İZMİR 

Nazif Cağ at av 

I Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

jj KARS 
I Sırrı At alay 
| Mehmet Haz er 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MARAŞ 
Hiîmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
İ Selâhattin Acar 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER: 
Selâhattin Babüroğlu 
Sait Naci Ergin 
Nüıat Erilm 
Faruk Gürler 
Melhmıet İzmen 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üçolk 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 
SİVAS 

Hüseyin Öztürk 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğhı 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arşları Bora (İ.) 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Vahap Güvenç 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 

Yeldin 
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ISeyir ve Hidrografi Hizmetleri kanun tasarısına verilen oy sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 101 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler : 11 

Çekinserler : ö 
Oya katılmıy anlar •. 81 

Acık üyelikler : 3 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
F^hri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan ' 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

[Kabul 
BİTLİS 

Orhan Kürüm oğlu 
BOLU 

Alâeddin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIR7. 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlıı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

edenler] 
I Mustafa Deliveli 
| İSPARTA 

Mustafa Gülcügü 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakah Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Kar a öz 
Haldun Menteşe oğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Ata sağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
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Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sait Naci Ergir-
Nihat Erim 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emaımllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

d i) 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda'kuler 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
MacitZeren (Bşk. Y.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
(B.) 
İskender Cenap Ege 

(Reddeden) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Selâhattin Babüroğlu 

[Oya Katılmayanlar'] 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Saffet Üraı 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ. Â.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Erge»eli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündogan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu ' 

KONYA 
Sedat Çumrab 

MALATYA 
Nurettin Akyıırt 

p Ha m di Özer 
MARAŞ 

| Hilmi Soydan 
! MARDİN 
i 

t Abdurrahman Bayar 
§ MUŞ 
| İsa Hisan Bingöl (B.) 
j NİĞDE 
İ Kudret Baykan 
\ ORDU 
i Şevket Koksal 
I SAKARYA 
j Osman Snlihoğlu 
l Mustafa Tığlı 

[Açık Üyelikler] 

Faruk Gürler" 
Mehmet İzmen 
Tayfur Sökmen 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Beti] 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Meler 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 

i Fethi Çelikbaş 
1 Hayri Dener 

İ Özer Dcrbil 
u Vehap Güvenç 
[ Sabahattin Özbek (B.) 
I Naim Tabı (Başbakan) 
1 Halil Tunç 
S Bahrive Ücok 

Eskişehir 
Sivas 

Urra 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

70 NCİ BİRLEŞİM. 

30 . 5 . 1973 Çarşamıba 

Salat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler 

Anayasa Mahkoıneisne Lir yedek üye 

1. -
seçim. 

2. -
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 198 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
104 ncü maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve İktisadî İşler ye Bütçe ve Plân komisyon
larından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu ('M. Meclisi : 2/745; C. 
Senatosu : 2/52) (S. Sayısı : 207) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 197:?) 

İL 
SORULAR VI-] GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARART 
VERİLEN İŞLER 

X L — 5539 sayılı Karayolları G'enel Mü
dürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki ka
nımda bâzı değişiklikler yapılmasına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kaıbııl •olunan 
•metni Are Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plân komisyon!arından 8'er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/800; C. Senatosu 1/200) 
(S. Sayısı : 264) (Dağıtma tarihi : 21 . 5 . 197-3) 
(Bitiş : 5 . 7 . 1978) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya. Üyesi 
Haindi Özier'in idemokratifc Cumhuriyet düze-

güdenlerin adalete 
araştırması isteyen 

niııi yok etmek amacını 
teslimi hususunda Senato 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet 'Sen ait osu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeç'ligirin, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Viğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma, Komisyo
nu raporu (10/46) .(Dağıtma, tarihi: 27.9.1972) 

5. — 'Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nei maddesi 'muva
cehesinde Bolu 'Çimento Fa.brikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşamayacağına dair. İstanbul Üyesi Ek-
rek Özdenin önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma, tarihi : 1 8 . 7 . 1972) 

6. —• 'Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekreım Özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair 
Senato araştırması isteyen önergesi (10/4) 

7. — Türk Hava Voli arı Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ıek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi :3 . 3.1973) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 Ve Ocak, Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleıme Komisyonu Raporu, 
(5/9) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 .1973) 

9. — Cumhuriyet 'Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in, çimento ihracı konuşumda 
Senato Araştırması isteyen önergesi (10/5) 

(Devamı Arfeada) 



10. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yolları konusunda Senato 
Araştırması isteyen önergesi (10/6) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi: 2/551; C. Senatosu: 2/50) (S. Sa
yısı : 259) (Dağıtma tarihi: 12 . 5 . 1973) (Bi
tiş tarihi : 2 . 8 . 1973) 

2. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat
maz'm özel affı hakkında kanun tasarısının 

Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/704; C. Senatosu 1/197) 
(S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi: 22.5.1973) 

3. — Üste fiilen taarruzdan hükümlü 1944 
doğumlu Melımetoğlu Ayşe'den doğma Ali Mut
lu hakkında özel af kanunu teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi: 2/545; C. Senatosu : 2/47) (S. Sa
yısı : 266) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1973) 

4. — Mehmetoğlu 1933 doğumlu Abdülkadir 
Şener hakkında Özel Af kanunu tasarısının Mil
let Meclisin-ce kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi: 1/673; C. Senatosu: 1/167) 
(S. Sayısı : 267) (Dağıtma tarihi: 22 . 5 . 1973) 

5. — Ismailoğlu 1931 doğumlu İlhan Cum
hur Türker hakkında Özel Af kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi: 1/702; C. Sena
tosu: 1/168) (S. Sayısı : 268) (Dağıtma tarihi: 
22 . 5 . 1973) 

>m< ..<•... 



Toplantı : 12 #\ B" f | 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İ Ö ö J 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 

5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 2 551 ; C. Senatosu : 2 /50) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 855) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 5 . 1973 

Kan unlar Müdürlüğü 
Sayı : 1131 

(TMIIURlYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 
Millet Mecisinin 30 . 4 . 1973 tarihli 101 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

işarı oyla kabul edilen, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, dosyasıyle birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla, 
S. Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 30 . 7 . 1971 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 30.4.1973 tarihli 101 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kdbıd edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 855) 
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Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 9 . 5 . 1973 
Esas Xo. : 2/50 
Karar Xo. ; 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 30 Nisan 1973 tarihli 101 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen. 50G sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. Millet Mecisi Başkanlığının 
2 Mayıs 1973 tarihli ve 4131 sayılı yazılarıyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosunun 8 Mayıs 1973 tarihli 63 ncü Birleşiminde Sosyal İşler ile Bütçe ve 
Plân komisyonlarından beşer üyenin katılması suretiyle kurulması kabul edilen Geçici Komisyo
numuzun 9 Mayıs 1973 tarihli Birleşiminde Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu tem
silcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ve 67 nei maddeleriyle 
71 nei maddesinin (C) bendinin değiştirilmesini ve anılan kanuna geçici bir madde eklenmesini 
ve böylece, bu kanuna tabi sigortalı işçilerden vefat edenlerin, dul kalan eşleriyle sakat ve malûl 
çocuklarına bağlanacak dul ve yetim maaşlarmmT. C. Emekli Sandığı Kanunundaki esaslara uygun 
bir seviyeye çıkartılmasını öngörmektedir. 

Bu suretle sosyal güvenlik sahasında bir eşitlik sağlanmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Kifat öztürkçine ile Cumhuriyet Senatosu 
Malatya Üyesi Hamdi Özer tarafından getirilen ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununda gerekli değişikliklerin yapılmasını öngören tekliflerin birleştirilerek görüşülmesi 
neticesinde tedvin olunan Millet Meclisi metni, aynı zorunluluklar gözetilmek suretiyle komisyo
numuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1. 2, 3. 4. 5 ve 6 nei maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

III - Millet Meclisi metninin, sosyal güvenlik müesseselerine ilişkin mevzuattaki farklılıkları gi
deren ve uygulamada eşitliği sağlayan temel fikıi komisyonumuzca da benimsenmiş; ve bu haliyle 
kanun teklifinin öncelikle ve ivedilikle görüşülmek üzere Cumhuriyet Senatosu Cenel Kuruluna şev
ki ka rarl a ştı rılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Trabzon Samsun C. Bşk. Seç, Üye 

A. Ş. Ağanoğîu R. İsıtan V. Güvenç 

Edirne Afyon K. Gaziantep 
X. Ergeneli K. Karaağaçlıoğlu S. Tanyeri 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye Tabiî Bağımsız Zonguldak i 
K. Karavelioğlu Söz hakkım saklı. T. R. Baltan 

M. Özgüneş Toplantıda bulunamadı. 

Erzurum 
E. Somunoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu (jS. Sayısı : 259) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 sayılı Sosyal 'Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. —1306 (sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tiıniimlfetir: 

Madde 23. — iş (kazası veya amesleik hastalığı sonucu ölümlerde 'aşağıdaki hükümler uygulanır: 
I) Ölen sigortalının 88 nci madde gereğince tespit!; edilecek yıllık kazancının % 70'inin; 
A) Dul karısına % 50'si, gelir alan çocuğu bulunmayan dul (karısına üçte iküısi; 
B) Sigortalı «eşinin ölümü tabibinde (çalışamayacak durumda malûl veya 55 yaşını doldur

muş lalan ve geçiminin sigortalı parafından sağlandığı belgelenen (kocasına % 150'si, (gelir talan (go
cuğu bulunmayan aJymı durumdaki kocaya üçte ikisi; 

C) Çocuklardan : 
a) 18 yaşını, ortaöğrenim yapması hailinde 20 yaşını, yüksek iöğrenim yapması (halimde 25 

yaşını doldurmamış olan veya çalışamayacak durumda malûl bulunan yve Sosyal Sigortalıya, Emek
li Sandıklarına tabi (çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocuklarla yaşlan ne 
olursa !o3lsıra tevili lolmayan, evli olmakla (beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigor
talıya, Emekli Sandıklarına tabi 'bir dişte (çalışmayan, T>uralardan gelir veya aylık almayan kız ço
cukların her birime % 25 'i, 

b) (a) fıkrasında (belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız (kalan veya sonradan 
bu duruma düşenlerle ana ve babaları lamamda evlilik ^bağlantısı (bulunmayan yahut 'sigortalı (ba
banın ölümü tarihinde evlilik "bağlantısı (bulunmakla beraber anaları sonradan (evlenenlerin her (biri
me % 50'si, 

Oranında yıllık gelir Ib ağlanır. 
Sigortalının ölüm tarihinde 18 veya 20 yaşını doldurmuş olup gelire (hak 'kazanmamış durumda 

olan erkek içocuklar, sonradan öğrenimi yaparlarsa (a) fıkrasındaki halklardan yararlanırlar. 

II) Sürekli iiş göremezlik 'geliri sermaye ioiarak ödenmiş bulunan (sigortalının ölümü nadimde 
hak sahiplerine, sigortalıya verilen sermaye nazara 'alınmaksızın bu kanun 'hükümlerine göre gelir 
bağlanır. 

III - Sigortalı tarafından evlât 'ediniılnıdş, tanınmış veya inesebî düzeltilmiş yahut babalığı hük
me 'bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak gelirden 
yukarıda 'belirtilen (esaslara göre yararlanırlar. 

IV - Hak sahibi ıeş ve çocuklara ibağlanacak gelirlerin toplamı sigortalının yılık kazancının 
% 70'ini geçemez. \Ru ısınırın aşıılmıaması için gerekirse, hak sahibi kimselerin gelirleriinden orantılı 
olarak indirimler yapılır. 

V - Sigortalının (erkek çocuklarına bağlanan gelirler çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması 
haliade 20 yaşını, yüksek öğrenimi yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam >eder. 
Çalışamayacak durumda malûl olan erkek çocukların gelinleri bu yaşlara vardıktan sonra da (kesil
mez. Ancak geliri kelsilten erkek çocuklardan sonradan çalışamayacak durumda malûl olanlara, 
Sosyal Sigortaya yhut Eîmekli Sndıklarına tabi çalışmalarmdan dolayı gelir veya aylık almama
ları şartı ile, malûllük durumlarının tespitime esas teşkil eden rapor tarihini takibedem aybaşından 
itibaren yeniden gelir 'bağlanır. 101 nci ımadde hükmü ısaklıdır. 

VI - Sigortalının dul karısı evleınirse geliri feesilir. Gelirin (kesilmesine yol açan evlenme son (bu
lunca ıgeöiır yeniden ibağlanır. 'Sonraki (kocasından da gsîir almaya !hak (kazanan dul karıya, bu (gelir
lerden fazla olanı 'ödenir. 

VII - Sigortalının (kız çocuklarıma bağlanan gelirler, Sosyal 'Sigortaya, Emekli Sandıklarına 
tabi iğlerde çalışmaya (başladıkları veya (evlendikleri tarihi ıtakiıbeden devre başından itibaren kesi
lir. Geliıûn keısilmiösime yol açan Sebebin ortadan kalkması 'halimde 1 nci (bölümün (C) fıkrası hükmü 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 259) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kammunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve hu kanuna bir geçici 
•madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. —Mûtat Meelisi «istemim 1 nci madde&i aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 259) 
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(Millet Meclisinin ka.sbul ettiği metin) 

saklı kalmak şartıjyle, bu (tarihten başlanarak yeniden gelir bağlanır. Ancak evliliğin son Manası lüle 
kocasından da gelir 'almaya hak kazanan kimseye bu gelirlerden fazla olanı ödenir. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 68 nci maddesi aşağıdaki Şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 68. — Ölen sigortalının aylık bağlanmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hüküm
lere '-göre aylık bağlanır. 

I - Ölen sigortalının 67 nci madde {gereğince tespit edilecek aylığının; 
A)') Dul karısına % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayan dul karısına üçte ikisi; 
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malûl veya 55 yaşım doldurmuş 

olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50'si, aylık alan çocuğu 
bulunmayan aynı durumdaki kocaya üçte İkisi; 

C) Çocuklardan; 
a) 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 ya

şını doldurmamış 'olan veya çalışamayacak durumda malûl 'bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli 
sandıklarına tabi 'çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocuklarla yaşlan ne 
olursa olsun evli olmayan, evli olmakla .beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigor
taya, Emekli Sandıklarına tâbi (bir işte çalışmayan buralardan gelir veya aylık almayan kız çocuk
ların her birine % 25'i, 

b) (a) fıkrasında belirtilen ve (sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan 
bu duruma düşenlerle ana ve îbabaîarı arasında evlilik bağlantısı bulunmayan yahut sigortalı ba
banın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı ^bulunmakla 'beraber anaları sonradan evlenenlerim her biri
ne %i50 'si, 

Oranında aylık bağlanır. 
Sigortalının ölüm tarihinde 18 veya 20 yaşını doldurmuş olup aylığa hak kazanmamış durumda 

olan erkek çocuklar, sonradan öğrenim yaparlarsa (a) fıkrasındaki haklardan yararlanırlar. 

II - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme 
bağlanmış çocuklar ile, sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, (bağlanacak aylıktan yu
karıda belirtilen esaslara 'göre yararlanır. 

III - Hak sahibi eş ve çocuklara (bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını 
geçemez. Bu sınırın iaşılmaması için gerekirse hak sahibi kimselerin aylıklarından orantılı olarak 
indirmeler yapılır. 

IV - Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar, çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması 
halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devanı eder. 
Çalışamayacak durumda malûl olan erkek çocukların aylıkları bu yaşlara vardıktan sonra da ke
silmez. Ancak aylığı kesilen erkek çocuklardan sonradan çalışamayacak durumda malûl olanlara, 
Sosyal Sigortaya yahut Emekli Sandıklarına tâbi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almama
ları ışartıyle malûllük durumlarının tespitine esasteşkil eden rapor tarihini takibeden aybaşından 
itibaren yeniden aylık bağlanır. 101 nci madde hükmü saklıdır. 

V - Sigortalının dul karısı evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bu
lunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki kocasından da aylık almaya hak kazanan dul karıya bu ay
lıklardan fazla olanı ödenir. 

VI - Sigortalının kız gocuklarına (bağlanan aylıklar. Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına ta
bi işlerde çalışmaya 'başladıkları veya evlendikleri (tarihi takilbeden devre başından itibaren kesi
lir. Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortaidan kalkması halinde I nci bölümün (C) fıkrası hükmü 
saklı kalmak şartıyle, bu tarihten başlanarak yeniien aylık bağlanır. Ancak evliliğin son bulması 
ile kocasından da aylık almaya hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 259) 
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'Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

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

Cumlmrivet Senatosu (S. Sayısı : 259) 
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(Milıleıt Mec'listoün kabul <e-ttiği m'etin) 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 71 nci maddesinin (0) bendi aşağıdaki 
şekilde değ%tirilmiştiir : 

C) 18 yaşını veya ortaöğrenim yiapm&sı halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 
25 yaşını doldurmamış yahut yaşlan ne olursa olsun çalışamayacak (durumda malûl bulunan er
kek çocuklarla evli olmayan kız çocukların her birine % 25'i, 

Yukarıki fıkrada belirtilen ve sigortalmısı ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve ba
baları arasında evllik bağlantısı bulunmayanların her birine % 50 'si, 

Toptan ödeme şeklinde verilir. 

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağidaki geçici madde eMenmdştir: 
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölen sigortalıların, gelir ve

ya aylıkları kesilmiş olan yahut (gelir veya aylık bağlanmamış bulunan kimselerimden, bu kanun 
gereğince gelir veya aylığa hak kazananlarına kanunun yürürlük tarihinden sonra yazılı talepte 
bulunmaları hailinde, bu kanunun yürürlük tarihini takibeden dönem başından itibaren gelir 
veya ayhk bağlanır. 

Bu kanunun 1 nci maddesi ile değiştirilen 23 ncü maddenin V, VI ve VII nci bölümleri ile 
2 nci maddesi ile değiştirilen 68 nci maddenin IV, V ve VI nci bölümleri hükümleri saklıdır. 

Çe&itflii sigorta kanunlarına göre eş ve çocuklara ödenmekte olan gelir ve ayhküaır aynı dönem 
başından itibaren bu kanunla değiştdrdlien 23 ve 68 nci maddelerde belirtilen esaslara uygun olarak 
bağlanaöak gelir ve aylıklar seviyesine getirilir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 259) 
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(Geçici Komisyonun, kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi niieStaihin 3 ncü maddefsi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Mifllet Meclisi metnintin 4 ncü miaddeisi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

*>&<{ 

Cumhuriyet Senatosu OS. Sayısı : 259) 





Toplantı: 12 O û t 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Faruk oğlu, 1950 doğumlu, Mete Yatmaz'm Özel Affı hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi : 1/704; Cumhuriyet Senatosu : 1/197) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 839) 

Millet Meclisi 
den d Sekreterliği 5 . 5 . 1973 

Kem unlar M ü d il d üğ ü 
Sayı : 6510 

CUIDIUEİVBT SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 5 . 1973 tarihli 103 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla recMClunan, Farukoğlu, 1950 doğumlu, Mete Yatmaz'm özel Affı hakkında kanun 
tasarısı, dosyasıyle birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Xot : Bu tasan 22 . 9 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3 . 5 . 1973 tarihli 103 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek reddolunmuştıır. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 839) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 

Komisyon)!, 
Esas Xo. : 1/1.97 
Karar No. : 44 

17 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Merisinin 3 Mayıs 1973 tarihli 103 neü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla nddohmaij. Farukoğku, J950 doğumlu, Mete Yatmaz'ıı: Özel Affı hakkında kanun tasa
rısı, Millet Meclisi Başkanlığının 5 Mayıs 1973 tarihli ve 6510 saydı yazdarıyle Cumhuriyet Se-
ımtosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonumuzun 17 . 5 . 1973 tarihli Birleşiminde Adalet 
B'dcnıdiği temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Askerî Yargıtay Birinci Dairesinin 27 Aralık 1971 tarihli ve Esas 971/195; Ka
rar 971/491 sayılı ilâmı ile kesinleşen. Üçüncü Ordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 1.3 Ekim 
1971 tarihli ve 971/238-124 sayılı ilâmı ile. üste hakaret ve fiilen taarruz suçlarından Askerî Ce
za Kanununun 85/1 ve 91/1 nei maddeleri gereğince beş ay beş ğün hapis cezasına mahkûm 
olan Farukoğlu. 1950 doğumlu. İstanbul Beyazıt Eminönü cilt 9, hane 20'dc nüfusa kayıtlı, Teğ
men Mete Yatmaz'ın işbu cezasının bütün hukukî neticeleriyle birlikte affedilmesini öngörmekte
dir. 

Tas,in. komisyonumuzca, hükmün infazının sağlayacağı yarar yönünden değerlendirilerek; 
di geçenin Türkive Büyük Millet Meclisinin a liretinden istifade et (irilmesinin yararlı sonuç do-a 

g ura cağı görüşüyle benimsenmişti]'. 
Komisyonumuzda hazır bulunan Adalet Bakanlığı temsilcisi, komisyon gündeminde mevcut 

4 a/et Öze] Af kanunu tasarısı v<> teklifinin genel olarak desteklenmediğini ifade etmiştir. 
H - Tasarmııı 1, 2 ve 3 neü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Cenel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere- Yüksek Başkanlığa saygı yi e sunulur. 

Bu kainin d a 
Başkan ve Sözcü 

Samsun 
/*'. Rtmhci 

Üye 
Münhal 

C. Bşk. Seç. Üye 
N. Erim 

Toplantıda bulunamadı. 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
M. At aldı 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. Ucuza! 

T opl a n 11 d a 1 > ul un a m adı. 

Ankara 
T. Kapanlı 

Hatay 
M. D eli veli 

Rize 
O. Ji. Ağun 

Tok: a t 
Zihni Betil 

Toplantıda bulunamadı. 

Ağrı 
S. Türkmen 

Ankara 
Ş. Kayalar 

İstanbul 
E, özden 

Toplantıda bulunamadı. 

Sakarya 
M. Tığlı 

Toplantıda bulunanı adı. 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

Söz hakkını saklı tuttu. 
İmzada bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 2ü5) 
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MİLLET MECLİSİNİN REDDETTİĞİ METİN I 

Farukoğlu, 1950 doğumlu, Mete Yatmaz'ın 
Özel Affı hakkında kanun 'tasarısı I 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay 1 nci Daire-
dırin 27 . 12 . 1971 tarih, 971/495 esas, 971/491 
karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, Erzincan 3 ncü I 
Ordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinin I 
13 . 10 . 1971 tarih ve 971/238 - 124 sayılı ilâmı 
ile üste haikaret ve fiilen taamız suçlarından i 
Ask. C. K. nun 85/1 ve 91/1 maddeleri gereğince 
beş ay beş gün hapis cezasına mahkûm olan, I 
Farukoğlu, .1950 doğumlu, İstanbul Beyazıt 
Eminönü cilt 9, hane 20'de nüfusa kayıtlı, teğ- I 
men Mete Yatmaz'ın işim cezası bütün hukuki 1 
neticeleri ile birlikte af f edilmiştir. I 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde. 
yürürlüğe girer. I 

MADDE 3. — Bu kanunu 'Millî Savunma I 
ve Adalet Bakanı yürütür. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Farukoğlu, 1950 doğumlu, Mete Yatmaz'ın 
Özel Affı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — As'keıî Yargıtay 1 nci Daire
sinin 27 . 12 . 1971 tarih, 971/495 esas, 971/491 
karar sayılı ilâmı ile kesinleşen, Erzincan 3 ncü 
Ordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 
13 . 10 . 1971 tarih ve 971/238 - 124 saydı ilâmı 
ile üste hakaret ve fiilen taarruz suçlarından 
Ask. C. K. nun 85/1 ve 91/1 maddeleri gereğince 
beş ay beş gün hapis cezasına mahkûm olan, 
Farukoğlu, 1950 doğumlu, İstanbul Beyazıt 
Eminönü cilt 9, hane 20'de nüfusa kayıtlı, teğ
men Mete Yaıtimaz'ın işbu cezası bütün hukukî 
neticeleri ile birlikte affcdilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDF 3. — Bu kanunu Millî Savunma 
ve Adalet Balkanı yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 265) 





Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 
Üste fiilen taarruzdan hükümlü 1944 doğumlu Mehmet oğlu Ay
şe'den doğma Ali Mutlu hakkında Özel Af Kanunu teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 2 /545; 

Cumhuriyet Senatosu : 2 /47) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 718'e 1 nci ek) 

Millet M relisi 
Genel Sekreterliği 9 . 3 . 19", 

Kanuuhır Müdürlüğü 
Sayı : 4022 

( . rMi r r iüYKT N H N A T O S U I U Ş K A N I / I C İ I N A 

Millet Meclisinin 7 . 3 . 1973 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla reddolunan, Üste fiilen taarruzdan hükümlü 1944 doğumlu Mehmetoğlu Ayşe'den doğ
ma Ali Mutlu hakkında Özel Af kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Sabit Onman Ara 
Millet Meclisi Başkanı 

Xot : Bu teklif 9.7. 1971 tarihinde Başkaıdd;(.u İlk Komisi/ona hande edilmiş re (Unel Kurulan 
7.3. 1973 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek reddolunmuştur. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 718) 



— 2 -

Anayasa ve Adalet Komisyonui raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas Xo. : 2/47 
Karar Xo. : 45 

1973 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 Mart 1973 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla redelolunan, üste fiilen taarruzdan hükümlü 1944 doğumlu Mehmetoğlu Ayşe'den doğ
ma Ali Mutlu hakkında Özel Af Kanunu teklifi. Millet Meclisi Başkanlığının 9 Mart 1973 tarihli 
ve 4022 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle. Komisyonumuzun 
17 Mayıs 1973 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanhğı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve 
n ı ü z a k e r e olun du. 

T - Teklif, Askerî Yargıtay Birinci Dairesinin 11 Ocak 197.1 tarihli ve 971 16-18 sayılı ilâmı ile 
kesinleşen, K. K. K. 7 nei Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 24 Eylül 1970 tarihli ve 
Esas 970/562, Karar 970/481 sayılı hükmü ile Askerî Ceza Kanununun 35/A-l nei maddesi gere
ğince rütbesinin geri alınmasına mahkûm olan, nüfus sicilinde Nevşehir ilinin Ürgüp ilçesi Aksu
lar kasabası hane 184'de kayıtlı Mehmetoğlu Ayşe'den doğma 1944 doğumlu Ali Mutlu'nun mah
kûm olduğu cezasının bütün hukukî neticeleri ile affedilmesini öngörmektedir. 

Teklif, Komisyonumuzca, hükmün infazının sağlayacağı yarar yönünden değerlendirilerek; 
adı geçenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin atıfetinden istifade ettirilmesinin yararlı sonuç do
ğuracağı görüşü ile benimsenmiştir. 

Komisyonumuzda hazır bulunan Adalet Bakanlığı temsilcisi. Komisyon gündeminde mevcut 
4 adet Özel af kanunu tasarı ve teklifinin genel olarak desteklenmediğini ifade etmiştir. 

II - Teklifin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

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

Bu Kanunda Başkan ve Sözcü 
•Samsun 

B, Eendeci 

üye 
Münhal 

Cumhurbaşkanınca. S. Ü. 
X. Erini 

Toplantıda bulunamadı 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
.¥. Ataklı 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. Ucuzal 

Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
T. Kapanh 

Hatay 
di. Delivcli 

Eize 
O. M. Ağım 

Tokat 
Z. Betil 

Toplantıda bulunanla di 

Ağrı 
S. Türkmen 

>', 
Bursa 
Kayalar 

İstanbul 
E. Özden 

Toplantıda bulunamadı 

Sakarya 
M Tığlı 

Top] ant Kİ a bulunanı adı 

Zonguldak 
M. A. P^stilci 

İmzada bul u ı mm a d ı 
Söz hakkını saklı tuttu 



MİLLET MECLİSİNİN REDDETTİĞİ METİN 

Üste fiilen taarruzdan hükümlü 1944 doğumlu 
Mehmet oğlu Ayşe'den doğma Ali Mutlu hakkın

da Özel af kanun teklifi 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay Birinci Dai
renin 11 . 1 . 1971 tarih ve 1971/16-18 sayılı 
ilâmı ile kesimi eşen, K. iv. K. 7 nei Kolordu Ku
ma ıulaıılhğı Askerî Mahkemesinin 24 . 9 .1970 
günlü 1970/562 esas ve 1970/481 karar sayılı 
hükmü ile Askerî Ceza Kanununun 91/1 mad
desi uyarınca 3 sene hapis cezası ile mahkûmi
yetine ve Askerî Ceza Kanununun 35/A-l -mad
desi gereğince rütbesinin geri alınmasına mah
kûm olan nüfus sicilinde Nevşehir ilinin Ürgüp 
ilçesi Aksalın* kasabası hane 184'de kayıtlı Meh-
nıetoğlıı Ayşe'den doğma 1944 doğumlu Ali 
Mutki'min mahkûm- olduğu cezası, bütün huku
kî netice1! er iyi e birlikte affediılmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe giner. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma 
Bakanı ve Adalet Bakanı yürütür. 

» I ' i l 

3 — 
I ANAYASA YE ADALET KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Üste fiilen taarruzdan hükümlü 1944 doğumlu 
I Mehmet oğlu Ayşe'den doğma Ali Mutlu hakkm-
I da Özel af kanun teklifi 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay Birimci Dai
renin 11 . 1 . 1971 tarih ve 1971/16-18 sayılı 

I ilâmı ile kesimi eşen, K. K. K. 7 nci Kolordu Ku-
I mandamlığı Askerî Mahkemesinin 24 . 9 . 1970 

g-ünlü 1970/562 esas ve 1970/481 karar sayılı 
I hükmü ile Askerî Ceza Kanununun 91/1 mad

desi uyarınca 3 sene hapis cezası ile mahkûmi-
I yetine ve Askerî Ceza Kanununun 35/A-l mad

desi gereğince rütbesinin geri alınmasına .mah
kûm olan nüfus sicilinde Nevşehir ilinin Ürgüp 

I ilçesi Aksalur kasabası hane 184'de kayıtlı Men
in etoğlu Ayşe'den doğma 1944 doğumlu Ali 

I Mutki'min mahkûm olduğu cezası, bütün huku-
| kî neticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
I yürürlüğe giner. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma 
I Bakanı ve Adalet Bakanı yürütür. 

• M • • 

fTnmhrırivpt ..SfnainsTi (S Savı-. : 966^) 





Toplantı : 12 ^ C f T T 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 1 0 / 

Mehmetoğlu, 1933 doğumlu, Abdülkadir Şener hakkında Özel Af ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/673; 

C. Senatosu: 1/167) 

(Not : M. Meclisi İS. Sayısı : 752'ye 1 nci ek) 

Mili d Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 3 . 1973 

Katıntılar Müdürlüğü 
Sayı : 5970 

c\;y r u n Î ı YET S KX ATOSU B AŞKANLIÖ IN A 

Millet Meclisinin 7 . 3 . 1973 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, Mehmetoğlu, 1933 doğumlu, Abdülkadir Şener hakkında özel Af kanunu 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkam 

Xot : Bu tasan 8 . 6 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
7.3. 1973 tarihli 73 ?ıcü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 752) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 17 • 5 . 1973 

Komisyonu 
Esas Xo. : 1/167 
Karar Xo. : 46 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 Mart 1973 tarihli 73 neü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kabul edilen, MehmetoğliL 1933 doğumlu. Abdülkadir Şener hakkında Özel Af kanunu 
tasarısı. Millet Meclisi Başkanlığının 9 Mart 1973 tarihli ve 5970 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle. Komisyonumuzun 17 Mayıs 1973 tarihli Birleşiminde Adalet 
Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I. - Tasan. Yargıtay Ceza (remi Kurulunun 17 Mayıs 1971 tarihli ve Esas 970/1 - 340; Karar 
J 74 sayılı ilâmı ile onanan. Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesinin 30 Aralık 1908 tarihli ve 
Esas 968/3: Karar 968/344 sayılı hükmü ile, lâikliğe aykırı olarak Devletin hukukî, sosyal ve 
iktisadî temel nizamlarım dinî inançlara uydurmak anıaeıyle neşir yolu ile propaganda yapmak 
suçundan 1 sene 1 ay 1.0 gün ve 6 ay süre ile Balıkesir ilinde ikamette bulundurulmasına karar 
verilen. Mehmetoğlu. 1933 doğumlu. Yozgat ili. Boğazlayan ilçesi, Devecipınar köyü. cilt II, say
fa 158. hane lOO'de nüfusa kayıtlı Abdülkadir Şener'in, cezasının bütün hukukî neticeleri ile affe
dilmesini ö n görmektedir. 

Tasan, Komisyonumuzca. hükmün infazının sağlayacağı yarar yönünden değerlendirilerek; 
adı geçenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin atıfetinden istifade ettirilmesinin yararlı sonuç do
ğuracağı görüşü ile benimsenmiştir. 

'Komisyonumuzda hazır bulunan Adalet Bakan lığı temsilcisi. 'Komisyon gündeminde mevcut 
4 adet Özel Af kanunu tasarı ve teklifinin genel olarak desteklenmediğini ifade etmiştir. 

II. - Millet .Meclisi metninin 1, 2 ve 3 neü maddeleri 'Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Gmiel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Ihı karamda Başkan ve 
•Sözcü Sözcü 

Samsun Eskişehir Ağrı Üye 
R. lîendcci Ö. Ucıızal S. Türkmen Münhal 

Toplantıda bulunamadı. 

Ankara Bursa Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hatay 
T. Kapantı S. Kayalar N. Erim M. Deliveli 

Toplantıda bulunamadı. 

İstanbul Mardin Rize Sakarya 
E. Özden A. Bayar O. M. Agun M. Tığlı 

Toplantıda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye Tokat Zonguldak 
31. Ataktı Z. Betdl Söz hakkını saklı tuttu. 

Toplantıda bulunamadı. M. A. Pestilei 
İmza d a bu luı ı ama di 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 267) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Mehmetoğlu, 1933 doğumlu, Abdülkadir Şener 
hakkında ÖzclKAf kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Geza Genel Kurulu
nun 17 . 5 . 1971 tarihli, vje 970/1-340 Esas, 174 
Karar sayılı ilâmı ile onanan, Ankara 2 nci 
Ağır Ceza Mahkemesinin 30 . 12 . 1968 tarihli 
ve 968/3 Es<as, 968/344 karar sayılı hükmü ile, 
lâikliğe aykırı olarak Devletin hukukî, sosyal 
ve iktisadı temel nizamlarını dinî inançlara uy
durmak amacıyle nesir yoluyle propaganda 
yapmak suçundan 1 sene 1 ay on gün hapis ve 
6 ay sür*e ile Balıkesir ilinde ikamette Genel 
Güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına 
karar verilen, Mehmetoğlu, 1933 doğumlu, Yoz
gat ili, Boğazlıyan kazası, Devecdpınar köyü, 
Cilt II, Sahife 158, hane 100'de nüfusa kayıtlı 
Abdülkadir Şener'in cezası, bütün hukukî ne
ticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet ve Millî 
Eğitim Bakanı yürütür. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Mehmetoğlu, 1933 doğumlu, Abdülkadir Şener 
hakkında Özel Af kanunu tasarısı 

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

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

MADDE o. — Millet Meclisi metninin 3 neti 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 

« M » 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 267) 





Toplantı : 12 0 £ ö 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z O Ö 

Ismailoğlu, 1931 doğumlu, İlhan Cumhur Türker hakkında Özel Af 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi: 

1 702; C. Senatosu: 1 168) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 780) 

Millet Meclisi 
öenel Sekreterliyi 9 . 3 . 1973 

Ka n a nla r Mü d ü rliiğii 
Sayı : 6508 

Wy\ITriilYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 3 . 1973 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Ismailoğlu, 1931 doğumlu, İlhan Cumhur Türker hakkında özel Af kanunu 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Sabit Onman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bit tasarı 22 . 9 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve (İrnel Kuru
tun 7 . 3 . 1973 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek keıbal edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 780) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/168 
Karar No. : 47 

. 197. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 Maıt 1973 tarihli 73 neü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarı 
oyla kabul edilen, Ismailoğlu, 1931 doğumlu, İlhan Cumhur Türker hakkında Özel Af kanunu tasa
rısı, Millet Meclisi Başkanlığının 9 Mart 1973 tarihli ve 6508 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 17 Mayıs 1973 tarihli Birleşiminde Adalet Ba
kanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, üste fiilen t a aruz suçundan 9 nen Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 
20 Nisan 1970 tarihli ve esas 970/505; karar 970/381 sayılı kesinleşmiş ilâmı ile 2 ay 15 gün süre ile 
hapse mahkûm edilen ve bu mahkûmiyeti 647 sayılı Kanuna göre 1 500 lira para eczasına çevril
miş bulunan, Ismailoğlu 1931 doğumlu, Zonguldak ili, Bartın ilçesi, cilt 111, sayfa 57'de nüfusa ka
yıtlı, İlhan Cumhur Türkcr'in cezasının bütün hukukî neticeleri ile affedilmesini öngörmektedir. 

Tasarı, Komisyonumuzca, hükmün infazının sağlayacağı yarar yönünden değerlendirilerek; adı 
geçenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin atıfetinden istifade ettirilmesinin yararlı sonuç doğura
cağı görüşü ile benimsenmiştir. 

Komisyonumuzda hazır bulunan Adalet Bakanlığı temsilcisi. Komisyon gündeminde mevcut 
4 adet Özel Af kanunu tasarısı ve teklifinin genel olarak desteklenmediğini ifade etmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 neü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu kanunda 
Başkan ve Sözcü 

Samsun 
B. Rendeci 

üye 
Münhal 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
X. Erim 

Toplantıda bulunamadı 

bözcii 
Eskişesir 
ö. Ucuzal 

To'plantıda bulunamadı 

Ankara 
T. Kapardı 

Hatay 
M. Deliveli 

Ağrı 
5. Türkmen 

Bursa 
8. Kayalar 

İstanbul 
E. özden 

Toplantıda bulunamadı 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî üye 
M. Ataklı 

Rize 
O. M. Ağım 

Tokat 
Z. Betil 

Y>pl an ti da. İnil un anı adı 

Sakarya 
M. Tığlı 

T o p 1 a n 11 d a b ul u n a m a d ı 

Zonguldak 
M. A. Pestilei 

Söz hakkım saldı tuttu 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 268) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İsmail oğlu, 1931 doğumlu, İlhan Cumhur T ür
ker hakkında özel Af kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Üste fiilen taamız suçundan 
Erzurum 9 neu Kolordu Komutanlığı Askerî 
Mahkemesinin 20 . 4 . 1970 gün, 1970/505 esas 
ve 1970 /381 karar sayılı kesinleşmiş ilâmı ile 
iki ay 15 gün süre ile hapse mahkûm edilen ve 
bu mahkûmiyeti 647 sayılı Kanuna göre 1 500 
lira para cezasına çevrilmiş bulunan, İsmail-
oğlu, 1931 doğumlu, Zonguldak ili, Bartın ilçe
si, cilt 11.1, sayfa 57'de nüfusa kayıtlı, İlhan 
Cumhur Türker'in cezası bütün hukukî netice
leriyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Adalet Bakanı yürütür. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İsmail oğlu, 1931 doğumlu, İlhan Cumhur Tür-
ker hakkında Özel Af kanunu 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. 

<*mlm 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 268) 





Toplantı: 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 271 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 13 arka
daşının Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 164 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet komisyonu raporu (C. Senatosu : 2 /53) 

22 . 5 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 164 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki İçtüzük tek

lifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Eskişehir 
Ö. Ucuzal 

İstanbul 
R. Öztürkçine 

Balıkesir 
Ar. Demir el 

Balıkesir 
M. Güler 

BolK 
A. Yılmaztürk 

Ankara 
II. 0. Bekata 

Gaziantep 
t. T. Kutlar 

Sakarya 
0. Salihoğlu 

Muğla 
î. Karaöz 

Manisa 
A. 0. Süersan 

Bursa 
C. Ortaç 

Kütahya 
E. Erdinç 

Samsun 
E. Işıklar 

Sivas 
İV. Erdinç 

GEREKÇE 

T. B. M. M. üyeleri arasında herhangi bir ayırımın yapılmaması gerekir. Halbuki Millet Mec
lisi yeni İçtüzüğünün 143 ncü maddesiyle, haklı olarak, tesis edilmiş bulunan hüküm ile bu fark 
kendiliğinden meydana gelmiştir. 

Sözü geçen 143 ncü maddede kabul edilen esaslar, Cumhuriyet Senatosu eski üyeleri hakkında 
da uygulandığı takdirde bu aykırılık kaldırılmış ve teadül sağlanmış olacaktır. 

Bu nedenle, Millet Meclisi yeni İçtüzüğünün 143 ncü maddesindeki hükümlerin, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 164 ncü maddesine (c) bendi olarak aktarılmasında yarar görülmüştür. 

İşbu teklif, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirmek amaciyle hazırlanmış bulunmaktadır. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 23 . 5 . 1973 

Esas No. : 2/53 
Karar No. : 50 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 164 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki İçtüzük tek
lifi, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 22 Mayıs 1973 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş 
ve Komisyonumuzun 23 Mayıs 1973 tarihli Birleşiminde gelen kâğıtlardan gündeme alınarak tet
kik ve müzakere olunmuştur. 

I - Teklif Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 164 ncü maddesinde değişiklik yapılarak; Cumhu
riyet Senatosu üyeliği sona eren Cumhuriyet Senatosu eski üyelerinin yasama, ödenek ve yolluk, 
Genel Kurul ve parti grup toplantılarına ilişkin hakları dışında kalan ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine tanınmış bulunan diğer bütün haklardan yararlanmalarını öngörmektedir. 

Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Devlet organları içindeki yerini üyeliklerinin 
önem ve mahiyetini gözeterek bu görevde bulunmuş kişilere görevlerinin nihayete erdiği tarihten 
sonra dahi yasama yetkisi, ödenek ve yolluk hakkı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içindeki Genel 
Kurul ve siyasî parti grupları faaliyetlerine katılabilme hakları hariç olmak üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerine kanunlarla ve İçtüzüklerle tanınmış olan haklardan istifade edebilmelerini 
zorunlu bir sonuç olarak telâkki etmiş ve bu görüşlerle teklifi benimsemiştir. 

I I - Teklifin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Samsun 

R. Bendeci 

Ağrı 
S. Türkmen 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Erim 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. Ucuzal 

Ankara 
T. Kapanlı 

Hatay 
M. Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

Rize 
0. M. Agun 

Tokat 
Z. Betil 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Münhal 

Bursa 
Ş. Kayalar 

İstanbul 
E. Özden 

Sakarya 
M. Tığlı 

Toplantıda bulunamadı 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

Cumhuriyet Senatosu (S. 'Sayısı : 271) 
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İÇTÜZÜK TEKLİFİ 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 164 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında İçtüzük teklifi 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 164 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Üyelere verilecek belgeler ve 'tanınan haklar 
Madde 164. — Her üyeye, üyelik sıfatının 

sona ermesinde veya bu sıfat devam ederken 
talebi üzerine : 

a) Üye bulunduğu müddet ve bu müddet 
zarfında aldığı tahsisat ile verdiği vergileri ve 
varsa emekli keseneği miktarını gösterir bir tu
tanak ; 

b) Hal tercümesinin bir sureti; 
Yerilir. 
c) Cumhuriyet Senatosu üyeliği sona eren 

Cumhuriyet Senatosu eski üyeleri; yasama, öde
nek ve yolluk, Genel Kurul ve parti grup top
lantılarına girme hakları dışında kalan ve 
T. B. M. M. üyelerine tanınan bütün haklardan 
yararlanırlar. 

MADDE 2. — Bu İçtüzük değişikliği, kabulü 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu İçtüzük hükümlerini Cum
huriyet Senatosu yürütür. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 164 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki İçtüzük teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 271) 





Toplantı: 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 272 

Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma 
ve imar - İskân ve Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 

(M. Meclisi : 1/307; C. Senatosu t 1/193) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 753'e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kan unlar Müdürlüğü 
Sajjı : 1626 

13 . 4 . 1973 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 ,. 4 . 1973 tarihli 94 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
aiçık toyla kabul eidilen, seyir ve hidrografi hizmetleri kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 27 . 4 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 5, 11 . 4 . 1973 tarihli 90 ve 94 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 753) 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/193 

Karar No. : 1 

Geçici Komisyon raporu 

23 . 5 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 . 4 . 1973 tarihli 94 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, seyir ve hidrografi hizmetleri kanun tasarısı, Millî Savunma, Ulaştırma ve 
Maliye Bakanlığı temsilcileriyle Türkiye Jeoloji Kurumu temsilcilerinin iştirakleriyle Komisyo
numuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısının tümü ve maddelerinin müzakeresi neticesinde Komisyonumuzda anlaşılan 
durum şudur : 
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Denizle irtibatı bulunan dünya devletleri, denizin fayda ve menfaatlerini önplânda tutarak 

denkleri askerî ve ekonomik bakımdan en ince teferruatına kadar incelemeyi yapmak üzere 17 
nei Yüzyıllarında ilgili daireler kurulmuş iken, 

Yurdumuzun 1 700 mili aşan sahilleri, nehir ve gollerimizden gerekli şekilde faydalanamadı-
ğı, münferit- çalışmalarla, dağıldığı,, belirli kuruluşlar eliyle yürütüknediği içindir ki, bugüne ka
dar istenilen şekilde verimli olunmadığı, 

Hülâsa, tasarı gerekçesinde de izah eldîldiği gibi; bu kanun tasarlısı ile, askeri ve ekonomik 
nedenlerle fayda ve menfaatleri; Türk- sularının da memleket savunması, ekonomik ve bilimsel 
açıdan hidrografi, oşinografi ve jeofiziksel inceleme, araştırma ölçümlerini yapmak Vatan sula
rının her çeşit oşinografi, hidrografi ve jeofizik işlemlerini tanzim etmek: ve bunlarla ilgili ilanla
rı yaymak, ilgililere vermıeik, denizlerde can ve mal emniyetini sağlamak amacıyle denizcilere 
derlemek, bunları en süratli şekilde yaymak ve bu amaçla çeşitli kaynaklardan lüzumlu bilgile
ri toplamak, ilgililer arasında münasebeti temin etmek ve şimdiye kadar kanunî dayanaktan yok
sun olan bu kuruluşu böylece hukukî bir mesnede oturtmak ve böylece bu müessesenin hüviyetini 
sağlayan bu kanun tasarlısını, 

Komisyonumuzca da benimsenmiş, 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, G-enel Kurulda öncelik 

ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Yüksek [Başkanlığa sunulmasına karar vermiştir. 

[Başkan 
IBileciik-

M. 0. Tuğrul 

Erzurum 
0. Alihocagü 

Erzincan 
F. Bay soy 

İçel 
T. Özdolay 

Sözcü 
Burdur 

F. Kınaytürk 

Yozgat 
Söz hakkım saklıdır. 

S. Artukmaç 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

İmzada bulunamadı. 

Kâtip, 
Ankara 
İ. Yetiş 

İmzada bulunamadı. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Tertip noktalama yanlışı, 
idarî hukuku tarif lerine ay
kırı deyimlerde hatalar 

var. Karşıyım. 
S. Babüroğlu 

Aydın 
H. Gferpal 

İmzada bulunamadı. 

Giresun 
t. Topaloğlu 

İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
M. Aksoley 

Ordu 
B. 'S. Baykal 

İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
F. ÖzdUek 

C. Senatosu (S. Sayısı : 272) 
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MLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Seyir ve hidrografi hizmetleri kanun tasarısı 

Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı : 
MADDE 1. — Türkiye hudutları dahilinde bu kanunun üçüncü maddesinde belirtilen seyir 

ve hidrografi hizmet ve görevleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bu komutanlığa bağlı kurum
ca yöneltilir. 

Kavramlar : 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasında : 
a) Kurum deyimi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olarak seyir ve hidrografi işlerini 

yürütecek Seyir ve "Hidrografi Dairesi Başkanlığı teşkilâtını, 
b) Hidrografi deyimi, denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridinde

ki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi gereken bütün temel unsurları ölçen ve inceleyen 
ve bunları denizcilerin kullanmalarına elverişli bir şekilde yayınlayan bilim dalını, 

c) Oşinografi deyimi, denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle bun
larla temasta olan toprak ve havanln jeolojik, fiziksel ve meteoroljik özellik ve birbirlerine olan 
etki kurallarını inceleyen bilim dalını, 

d) Deniz jeofiziği deyimi; arzın denizler üzerinde mağnetik, gravimetrik ve sismik özellik
lerini ve arzın denizler altında kalan bölgesindeki yapıyı inceleyen, bunların askerî, akademik 
ve ekonomik kıymetlendirilımeısini yapan bilim dalını, 

e) Seyir yardımcıları deyimi, deniz fenerlerini, ışıklı şamandıraları, radyo farları, görünür 
seyir işarstlerini ve elektronik mevki koyma tesis ve istasyonları gibi gerek millî, gerekse mil
letlerarası standartlara göre gemilerin seyir emniyet ve kolaylığına yardımcı olan tesis ve araç
ları, 

f) Notik yayınlar deyimi, fener, kılavuz ve radyo işaretleri kitapları, almamak, harita ka
talogları, gemi ve seyirle ilgili çeşitli yayınlar, denizcilere dağıtılan ilânlar ve benzeri gibi se
yir, emniyet ve kolaylığını sağlayıcı bilgileri kapsayan yayınları, amaç bilir. 

Seyir ve hidrografi işleri : 

MADDE 3. — Seyir ve hidrografi işleri denizlerde, kıyılarda ve gemi seyrine müsait göller 
ile su yollarında olmak üzere : 

a) Askerî, ekonomik ve bilimsel amaçlarla hidrografi, oşinografi ve jeofiziksel yönlerden 
mesaha, araştırma ve inceleme işleri yapmak, 

b) Resmî ve özel kurum ve şahıslar tarafından özel vasıtalarla yaptırılacak hidrografik, 
oşinografik ve jeofiziksel mesaha ve araştırmalara aidolup birer nüshalarını Kurama vermek 
zorunda bulundukları her türlü data, plân ve haritaların arşivlenmesini yapmak, 

c) Resmî ve özel 'kurum ve şahıslar tarafından yapılacak hidrografik, oşinografik ve jeofi
ziksel mesaha ve araştırmalara koordinatörlük yapmak, 

d) Seyir emniyeti ve kolaylığı bakımından tesis edilecek, değiştirilecek veya kaldırılacak 
yardımcıların mevki ve nitelikleri üzerinde ilgililerce hazırlanacak tasarl ve teklifler için Kurumun 
mütalâasına başvurmak, 

e) Seyir emniyeti ve kolaylığının sağlanması bakımlarından ilgililerce yapılacak veya yaptı
rılacak her türlü tesislere ait proje ve plânlarla deniz trafiği, liman ve su yollarına ait mevzuatın 
hazırlanmasında, denizde can ve mal emniyetini sağlayacak tetkiklerde bulunmak ve mütalâa ver
mek, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 272) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Seyir ve hidrografi hizmetleri kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet (Meclisinin kabul ettiği 1 nci nıaldde laynıen kabul edilimistir. 

MADDE 2. ı— Millet Meclisinin kabul ettiği 2 nci nıaldde iaynfen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 272) 
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(Millet Meclisinin.kaibul (ettiğijnijetin) 

f) Denizde ve deniz üzerinde can ve imal emniyetini sağlamak üzere Kuruma gıelen bildirileri 
incelemek, tespdlt eıtmıek ve düzeltilmesini müteakip yıaymlamak, 

g) Milletlerarası seyir, hidrografi, oşinografi ve jeofiziksel yönlerden milletlerarası fcurum 
ve andlaşmalarin Türkiye için uygulama hükümlerini, Bakanlar Kurulu Kararı ile yerine getir
mektir. 

Yayın isleri : 

MADDE 4. — Üçüncü maddede yazılı seyir, hidrografi ve oşinografi, jeofizik işlerine ait so
nuçlardan istifadeleri sağlanmak üzere : 

a) Türk Silâhlı ^Kuvvetlerinin ilgili birlik, kurum ve dairelerine, 
b) Bakanlıklara, tüzelkişiliği haiz resmî kurumlara, 
c) i lgi! olduğu anlaşılan özel kurum ve şahıslara, 
d) Genelkurmay Başkanlığının tasvipleri alınarak milletlerarası veya yabancı devlet ku

rumlarına, 
Verilecek özel harita, plân, kitap ve broşürleri, deniz harita ve notik yayınlarını hazırlamak, 

derlemek ve yayınlamaktır. 
Gizlilik dereceli yayınların ne suretle yapılacağı bu konuda çıkartılacak yönetmelikte gösiterilir. 

MADDE 5. — ilgililerce bildirilen can ve mal emniyetine aiıt her türlü tehlikeler, Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu araçlarından ve Posta - Telgraf ve Telefon idaresi Genel Müdürlüğü
ne ait sahil telsiz istasyonları ile her türlü diğer yayın organlarından yararlanılarak ve Hükü
met bildirilerine uygulanan esaslara göre ücretsiz olarak ilgililere duyurulur. 

İhtiyaçların tespit ve tedariki : 

MADDE 6. — Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı Genel Bütçe İle tedvir olunur. 

MADDE 7. — Kuruma Mülflî Savunma Bakanlığınca 500 000 İraya kadar bu bakanlık 
bütçesinden döner sermaye tahsdis olunur. 

Bu döner sermaye, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak bir fasıldan ödenir. 
Döner sermayenin işletilmesinden hâsıl olan kârlar, döner sermaye yekûnu 5 milyon liraya 

ulaşıncaya kadar bu sermayeye ilâve ediir. Bu miktar Bakanlar Kurulunca bir misline kadar 
arttınlaMlir. Bu miktara ulaştıktan sonra artanı Hazineye gelir kaydolunur. 

Bu suretle tesis olunacak döner sermayenin işletilmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi 7356 sa
yılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 

MADDE 8. — Bu kanunda belirtilen seyir ve hidrografi işleri, resmî ve özel kurum ve şa
hısların yapacakları istemler, kurumun kendi hizmetleri de gözönüne almarak, Deniz Kuvvet 
leri Komutanlığının yapacağı davet ve belirteceği subayın başkanlığında yılda bir defa ol
mak üzere ilgili resmî ve özel kurum yetkili temsilcilerinden kurulu bir kurulda tespit olu
nur. 

Bu kurulun karar! Balkanlar Kurulunun onayı ile kesinleşir. Kurul bu hizmet için, bütçenin 
T. B. M. 'Meclisine şevkinden önce toplanır. 

Kurum, Bakanlar Kurulu onayından geçen yıllık programı aksatmayacak program dışı ve 
ivedi ihtiyaçları karşılamaya ve lüzum göreceği işleri yapmaya yetkilidir. 

MADDE 9. — Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık iş programlarının gerçekleşmesi için 
iş talebinde bulunan bakanlıklar, resmî kurumlar talepleri ile ilgili masrafları aşağıdaki şekil
de sağlanır: 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği mıetin) 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 4 n.cü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. .— Millet Meclisinin kabul ettiği 5 inci madde laynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisinin kabul ettiği 6 acı ımaidde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli'sinm kabul ettiği 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisinin kabul ettiği 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclis'imin kabul etMği 9 ucu ımadde layn'en kabul ledilmiştir. 
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(Millet Meclisindi kaıbul ettiği metin) 

Genel bütçeli kurumların, programa dahil iş taleplerinin gerektirdiği ödenek bütçe hazır
lığı sırasında aidiyetine göre Milî Savunana Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesi
nin ilgili tertıiplerijne aktarılır. 

Katma bütçeli kurum ve müesseselerin yaptıracakları işlere ait meblâğ, bir taraftan genel 
bütçenin çeşitli gelir faslına irat; karşılğıma da işi alan kurumun bağlı olduğu bütçenin sonun
da açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve yıl sonunda artakalan miktarları gelecek yıl 
bütçesinde açılacak özel tertiplere aktarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Kadro ve personel işleri : 

MADDE 10. — Kurum başkanı ile kurumda görev alçak subay, assubay ve erlerin atan
ması, mevcut kanun hükümlerine, dışardan alınacak diğer personelin atanması ise, ilgili mev
zuat gereğince yapılır. 

Yönetmelik : 

MADDE 11. — Bu kanunun uygulama esaslarını, bakanliklararası kurulun kuruluş ve iş
leyişini, gizlilk derecesi taşıyan bilgilerin yayın, dağıtım ve muhafazasını gösterir yönetme
lik; yürürlük tariMni takilbeden bir yıl içinde Bakanlar Kurulu kararı ile çıkartılır. 

Kurumun mal varlığı : 

MADDE 12. — Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kurumun ihtiyaç! bulunan gayrimenkul, 
deniz araçları, cihazlar, aletler ve diğer malzemeyi kuruma temin etmekle yükümlüdür. 

Yürürlük : 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımını takibeden malî yıl başından itibaren yürürlüğe girer, 

Yürütme : 

MADDE 14. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(G-eçici Komisyanun kalbul ettiği .mıetin) 

MADDE 10. — Millet Meclisinin kabul ettiği 10 ncu madde laynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisinin kabul ettiği 11 ndi madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisinin kabul ettiği 12 EÜCİ maiddie aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisinin kabul eititiğû 13 ncü madde aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisinin kabul eıttiği 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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