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CUMHURİYET SENATOSU 

77 ncı Birleşim 

25 .6 .1973 Pazartesi 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geo'üCi tutanak özeti 

II. — G-elten kâğıtlar 

III. — Yoûdama 

Sayfa 

554:555 

555:557 

631,632 
IV. — Başkanlık rMvianının Genel Ku

rula sunuşları, 558,58Ö 

1. •— İçişleri Komisyonu Baş kariliğinin, 
Komisyon Başkaniıığına Gaziantep Sena
törü tb rain .'m Tevfik Kutla r'ııı seçil/düği-
ne dair tezkeresi (3/334) 5-58 

2. — İçişleri Bakanı Mukadder Özte-
kin'in, 2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Ka<-
nıınjla 1973 yılma ertelenmiş bulunan Ma
hallî İdare Seçimlerinin Yeniden düzen
lenmesi hakkında kanun tasarısının Siya
sî Partiler Kanununu görüşen Geçici Ko
misyona havalesine dair önergesi (4/141) 55S 

. 3. —- İçişleri Komisyonu Başkanlığının, 
1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nunun 36 ncı maddesine bir fıkra eklen-
nıesıi hakkında kanun tasarısının havale 
edilmiş cilduğu komisyonlardan aiına.eak 
üçer üyeden kurulacak bir Geçici Komis>-

Sayfa 
yonda 
(3/335) 

görüşülmesine dair tezkeresi 
588 

4. — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanlığının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenme
si hakkında kanun teklifinin havale edil
miş •cilduğu komisyonlardan' alınacak be
şer üyeden 'kunılacak Bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair tezkeresi 
(3/336) 

V. — Gör'ihüîsn işletf 558,582,580,632 

i. — Toprak ve Tarım Reformu ka1-
nıınu tasarısının Millet Meclisince ka
imi olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet, Malî ve İktisadî İş
ler, İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân, Tarım ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 3'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1/655; C. Senatosu : 1/204) (S. 
Sayısı : 280) 558:559,720:72 

2. — Üniversite Personel kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul oöunan 
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Sayfa 
metni ve Cumihurayet .Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonu (M. Meclisi : 1/827; C. 
Senatosu : 1/209) (S. Sayısı : 288) 559:581,723: 

724 
3. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kaııu'-

nunun 25 nci maddesinin .değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu İçişleri Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/231; Cumhuriyet Senatosu : 
1/214) (S. Sayısı : 292) 582:583 

4. — Bakteriyolojik (Biyolojik ve 
zehirleyici silâhların geliştirilmesi, yapı
mı ve stoklammasınm yasaklanması ve 
bunların imhasına ilişkin Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kalbul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanınma Komis
yonundan 3, Malî ve İktisadî İşler Komis
yonundan 2, Bütçe ve Plân Komisyonun
dan 2, Sosyal İşler Komisyonundan 2 ve 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân 
Komisyonundan 2 üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1/695; C. Senatosu : 1/223) (S. 
Sayısı : 300) 583,584:585,725:726 

5. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
i'le Holauda Krallığı Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırması Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince, kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonun
dan 3, Malî ve İktisadî İşler Komisyo
nundan 2, Bütçe ve Plân Komisyonundan 
2, Sosyal İşler Komisyonundan 2, ve Ba
yındırdık, Ulaştırma ve İmar - İskân Ko
misyonundan 2 üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 1/673; C. Senatosu : 1/221) (S. Sayı
sı : 301) 583,585,727:728 

6. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kalbul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komis
yonlarından 3, Malîvve İktisadî İşler Ko
misyonundan 2, Bütçe ve Plân Komisyo-
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Sayfa 
nundan 2, Sosyal İşler Komsiyonundan 2, 
Millî Savunma Komisyonundan 2, Millî 
Eğitim Komisyonundan 2 ve Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar - İskân Koımisyo'-
nundan 2 üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/799; 
C. Senatosu: 1/227) (S. Sayısı : 302) 583,585:. 

586,729:730 
7. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri ih

dası hakkında 26 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul mlıınaıı metni ve 
Cumhuriyet Senatosu I)]şişleri, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonundan 3, Malî ve İk
tisadî İşler Komisyonundan 2, Bütçe ve 
Plân Komisyonundan 2, Sosyal İşler Ko
misyonundan 2, Millî Savunma Koaıiisyo'-
numdan 2, Millî Eğitim Komisyonundan 
2 ve Bayındıirhk, Ulaştırma ve İmar - İs
kân Komisyonundan 2 üye almak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi: 1/696: C. Senatosu: 1/225) (S. Sayısı: 
303) 5^3,586:587,731:732 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Kore Cumhuriyeti Hüküm eti arasında 
4 Ağustos 1972 tarihinde imzalanmış bu
lunan Kültür Anlaşmasının onaylanması-
sıııın uygun (bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet. Meclisince kaimi olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonundan 3, 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonundan 2, 
Bütçe ve Plân Komisyonundan. 2, Sosyal İş'-
ler Komisyonundan 2, Millî Savunma Ko
misyonundan 2, Miliî Eğitim Komisyonun
dan 2 ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
İskân Komisyonundan 2 üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi: 1/688; C. Senatosu: 1/222) (S. 
Sayısı : 304) 583,587,733:734 

9 . - 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm 
Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» 
ve eki «Turistik propogaııda malzemesi 
ve 'belgeleri hakkımdaki Protokol» (ile 
«Özel Karayolu araçlarının geçici ithaline 
dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılmamızın 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan 
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metini ve Cumhuriyet Senatomu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonundan 3, 
'IMalî ve İktisadî İşler Komisyonuridiaıı 2, 
Bütçe ve Plân Komisyonundan 2, 'Sosyal 
İşler Komfsy onundan 2 ve Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonun
dan 2 üye •alınımak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/148; 
C. Sen'a'tosu: 1/220) (S. Sayısı: 305) 583,587: 

588,735:736 
10. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet

leri Personel Kanununun 49 ucu madde
sinin (f) 'bendinin değiştirilmesi ve bu 
maddeye yeni bı'r 'bent eklenmesi 'hakkım
da kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan -metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Mjecldsi : 
1/788; C. Senatosu : 1/206) (S. Sayısı : 
289) 589:593 

11. _ 53 Sa7ılı Devlet İstatistik Ens
titüsünün Kuruluş ve Görevleri hakkında
ki Kanuna bir ok madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet 'Senato
su Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/797; C. Senatosu : 1/213) 
(S. Sayısı : 290) 593:594 

12. — 5953 sayılı Basın mesleğinde ça
lışanlarla çalıştırılanlar arasındaki mü
nasebetlerin tanzimi hakkındaki Kanuna 
geçici bir madde eklenınesmıe dair kanun 
tasarısıının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İş
ler Komisyonu raporu (M. Meclisi :, 
1/853; C. Senatosu : 1/215) S. Sayısı : 
291) 594:596 

13. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
tesi Diş Hekimliği Yüksek Okulunun fa
külte haline getirilmesi ve yeni kurulanı 
fakülteye kadro verilmesine dair 5239 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metniİ ve 'Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân koımilsyonları raporları (M. Mec-
ılisi : 1/846; C, Senatosu : 1/212) (S. Sa
yısı : 295) 596,597:599 

14. — Ege Üniversitesi Kuruluş kadro
lar ma ait 6953 savdı Kanuna ek kanun 
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Sayfa 
tasarısının Mjillet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu MiiMî Eği'-
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi : 1/787; C. Senatosu : 
1/210) (S. Sayısı : 296) 596:597,599 

15. — 5247 sayılıı İstauibul Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısının Müllet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 1/83.7; C. Senatosu : 
1/211) (S. Sayısı : 297) 597,599:600 

16. — Muhtaç çiftçilere ödüne tohumluk 
verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım. 
Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 4'er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi: 1/849; Cumhuriyet Senatosu : 
1/228) (S. Sayısı : 293) 600:630,630:631 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında 
'kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve 'Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rı raporları (M. Meclisi: 1/831; C. Sena
tosu: 1/205) (S. Sayısı : 284) 631,632:708 

18. —• Kimlik bildirme kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let ve İçişleri komisyonlarından 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi : 1/711; C, Sen'a'tosu: 
1/226) (S. Sayısı : 298) 708,708:712 

19. —• 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâ
hiyet Kanununda değişiklik yapılmasına da
ir kanun tasansınm Millet Meclisince kafbul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu nAa-
yasa ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından 
5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/629; C. Se
natosu: 1/216) (S. Sayısı : 299) 708,712:716 

20. — 27 . 11 .1935 tarih ve 2852 sayılı 
Kanunun 'bâzı maddelerinin değiştirilmesi-
ne ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına da
ir kanun tasarısının Millet Meclisince ka-
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»bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi: 1/798; 
C. Senatosu: 1/224) (S. Sayısı : 307) 708,716:717 

21. — Atatürk Orman Çiftliği arazisin
den 167 dönüm ibeşyüz metrekarelik kısmı -

Sayfa 
mıı Ankara Belediyesine satılması hakkın
da kanun teklifinin Millet Meclisince kakül 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ta
rım, İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Mecliisi: 2/737; 
C. Senatosu: 2/59) ('S. Sayısı : 308) 708,717:719 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 

cetvellerde değişiklik"yapılması hakkında S. 3a- i 
yısı : 255); 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli j 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında (S. Sa
yısı :286); 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması halikında (S. Sa
yısı : 287) kanun tasarıları tekrar acık oya su
nuldu ve oyların ayrımı sonucunda kaıbul olun
dukları 'bildirildi. 

İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in, Kimlik 
Bildirme kanunu tasarısının 2559 sayılı Polis 
Vazife ve Salâhiyet Kanununda değişiklik yapıl
masına dair kanun -tasarısını görüşmekte olan 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önerge
si kabul olundu. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Baş
kanlığının, 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Le
hine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «Tu
ristik propaganda malzemesi ve 'belgeleri hakkın
daki Protokol» ile «Özel karayolu araçlarının ge
çici ithaline 'dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılma
mızın uygun bulunduğu hakkında; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Horanda 
Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaştırması 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Koro 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağustos 1972 
tarihinde imzalanmış bulunan Kültür Anlaşma
sının onavlanmasınm uygun bulunduğuna dair; 

Bakteriyolojik (/Biyolojik) ve zehirleyici si
lâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklanmasının 
yasaklanması ve bunların imhasına ilişkin Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında; 

Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası hakkın
da 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair; 

Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair; 

Kanun tasarılarının havale edilmiş oldukları 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonundan üç, 
diğer komisyonlardan 2'şer üye alınmak suretiy
le kurulacak geçici komisyonda görüşülmesine 

dair tezkeresi kaibul olundu. 

Taran Bakanı Ahmet Nusret Tuna'nm. Muh
taç Çiftçilere Ödünç Tdhumluk Verilmesi hakkın
daki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısının havale edil
miş olduğu komisyonlardan alınacak dörder üye
den kurulacak bir geçici komisyonda görüşül
mesine dair önergesi kabul olundu. 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısının 
öncelik ve ivedilikle -görüşürmesi onaylanarak, 
tümü üzerinde bir süre 'görüşüldü. 

Saat 20,30'da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 19,02de ara verildi. 

İkinci Oturum 
A. P., C. H. P. ve C. G. P Grup Başkanlık

larının 25 . 6 . 1973 Pazartesi günü saat 10,30'da 
toplanılmasına dair önergesi kabul olundu. 
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Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığının, Ata
türk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 500 
metrekarelik kısmının sebze hali yapılmak üzere 
Ankara Belediyesine satılmasına dair kamın tek
lifinin ve 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığının, 
Siyasî Partiler Kanunu ile, seçimlerle ilgili ka
nunların 'bâzı 'hükümlerinin değiştirilmesi, bâzı 
hükümlerin kaldırılması ve -bu kanunlara bâzı 
•hükümler eklenmesi hakkında kanun teklifinin ha
vale edilmiş olduğu komisyonlardan alınacak 'be
şer üyeden kurulacak geçici komisyonlarda gö
rüşülmesine dair tezkereleri kabul olundu. 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarrsmın 
tümü üzerindeki ıgörüşmeler ta'manılanaırak, mad
deleri kabul olundu; tümünün gelecek Birleşim
de açık oya sunulacağı b ildir ildi. 

25 . 6 . 1973 Pazartesi saat 10,30'da toplanıl
mak üzere Birleşime (22 . 6 . 1973) saat 04,00'te 
son verildi. 

Başkam 
Başkanveki'li 

Mehmet Ünaldı-

Kâtip 
İstanbul 

Mebrure Aksoley 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zeren 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlım, 

Kâtip Kâtip 
Cumhuı'başkanınca S. Ü. Konya 

Bahriye Üçok Osman Nuri Canpolat 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — ıMuhtatç Çiftçilere ödünç Tohumluk ve-

rdlmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair "kanun tasarlısı
nın. Millet Meclisince kabul olunan merdi (M. 
Meclisi : 1/849; C. Senatosu : 1/228) (Tarım, 
Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân 'komis
yonlarınla) 

2. — • 1312 sayılı Türkiye Elelktrik KuMumu 
Kanununuu 36 ncı maddesine ibir fıkra ektlen-
ıııeısd hakkında Ikanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/825; 
C. Senatosu : 1/229) (İçişleri, Malî ve İktisadî 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) i 

3. — 2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanun
la 1973 yılma ertelenmiş bulunan Mahallî 'İdare 
Seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet MeclislJnce kabul olu
nan metini (M. Meclisi : 1/838; C. Senatosu : 
1/230) (İçişleri ve Anayasa ve Adalet fcoimds-
yonlarına) 

Teklifler 
4. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 

167 dönüm beşyüz metrekareilük kısmının An
kara Belediyeısıine saitılması hakkımda kanun1 

teklifin Millet Mecl'iSAice kabul olunan metni 
(M. Meclisi : 2/737; C. Senatosu : 2/59) (Tanım, 
içişleri ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

5. — 543.4 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu 
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkında ka

nım telklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
•metni (M. MeöllJsi : 2/682; C. Senatosu : 2/61) 
(Mallı ve İktisadî Işller ve Bütçe ve Plân İkomıiıs-
ly onlarıma) 

6. — Bâzı ormıam isuçlarmin affına ve bunlar
dan mütevellit idare şahsî haklanaım düşürülme
sine daıiır kanun teklifimin Millet Meclisıince ka
bul olunan mi'etni (M. Medliısıi : 2/641; C. Sena
tosu : 2/62) (Amajyaöta ve Adallett Komisyonuna) 

7. — Siyasî Partiler Kanunu ile, seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi, bâzı hülkümlerin kaldırılması re- bn>'kamrffiH 
lam bâza hüıküımiler eMerani'esd halklkiLida kamum 
teklifinin Miileit MecMsinee kabul olunan metali 
(M. Meclisi : 2/904; C. Senatosu : 2/60) (Iç^le-
ri, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân kormis-
yonlarına) 

Raporlar 

8. — Üniivensitte' Persomıel Kamunu tasanlsınm 
Millet Meclisıince kabul olunan metni ve Cuımlra-
niyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu enaportu. 
(M. Meclisi 1/827; C. Senatosu 1/209) (S. Sayı
sı : 288) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1973) 

9. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanunumun 49 ncu maddesıinin (f) (bendi
nim değiştirİlmıesi ve bu maddeye yemi bir bent 
eklenmesi haikkımd'a ıkanun tasarısının- Mîillelb 
Me cisimce kabul olîunıan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe ve Plân 
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komisyonları raporları (M. Meclisi: 1/788; C. Se
natosu: 1/206) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tari
ki : 21 . 6 . 1973) 

10. — 53 ısayiilı Devlet istatistik Enstitüsü
nün Kuruluş ve Görevleri lıakfcın'daM Kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair kanun tasaıısnıiM 
Millet Meclisince kalbul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyotıu ra
poru (M. Meclisi: 1/797; C. Senatosu: 1/213) (S. 
Sayısı : 290) (Dağıtıma tarihi : 21 . 6 . 1973) 

11. — 5953 sayılı Basın Mesleğinde çalışan
larla çalıştıranlar arasındaki: münasebetlerim 
tanzimi hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Milleit Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sosyal işler Komisyonu raporu (M. Meclisi: 
1/853; C. Senatosu : 1/215) (S. Sayısı : 29U 
(Dağıtma tariri : 21 . 6 . 1973) 

12 . — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 mci maddesinin değiştirilmesine dair İkamın 
t aşarisinin Milleit Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri Koımiisıyonu 
raporu (M. Meclisi: 1/231; C. Senatosu: 1/214) 
(S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1973) 

13. —'Muhtaç Çiftçilere ödünç tohumluk 
verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesinle dair kanun tasarı-
sıııın Millet Meclisince ıkabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Tarım, Malî ve İktisadî 
İşler ve Bütçe ve Plâ.n komisyonlarından 4'er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (M. Menlisi 1/849; C. Sema tosu 1/228) 
(S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 22.6.1973) 

14. — Niğde Milletvekili Eski Gümrük ve 
Tekel Bakanı Haydar Özalp'in Dilekçe Karma. 
Komisyonu Geuel Kurulunun 23 . 2 . 1973 tarihli 
ve 144 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 17458 
No.lu M. Nuri Atltay'a ait kanarım Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ka/r-
ma Komisyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 
4/133) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 
23 . 6 . 1973) 

15. — Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine 
Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «Tu
ristik propaganda malzemesi ve belgeleri halk^ 
koldaki Protokol» ille «özel Karayolu araçları
nın geçici ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne 
katalmamızın uygun bulunduğu hakkında kamun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan nı'et-

25 . 6 . 1973 O : î 

ni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizım ve 
Tanıtma Komisyonundan 3, Malî ve iktisadî îş-
iler Komıisy onundan 2, Bütçe ve i Plân Komisyo
nundan 2, Sosyali İşler Komisyonundan 2, ve 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - iskân Komis
yonundan 2 üye (alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (M. "Meclisli 1/148; C. 
Senatosu 1/220) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma 
tarihi : 25 . G . 1973) 

16. — Türkiye Cunıruriyeti Hükümeti ile 
Holanda Krallığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması Anlaşmasının 'Onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında'kanun tasarısının Mil
let Meclisince kalbul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonundan 3, Malî ve İktisadî İşler Komisyo
nundan 2, Bütçe ve Plân Komisyonundan 2, Sos
yal işler Komisyonundaki 2, ve Baymdırlılk, 
Ulaştırana ve imar - iskân Komisyonundan 2 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komıisyonı 
raporu (M. Meclisi : 1/678; C. Senatosu : 1/221) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 25.6.1973) 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağus
tos 1972 tariflimde imzalauimış bulunan Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonundan 3, 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonundan 2, Büt
çe ve Plân Komisyonundan 2, Sosyal İşler Ko
misyonundan 2, Millî Savunma Komisyonundan 
2, Millî Eğitim Komisyonundan 2 ve Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonundan 
2 üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi : 1/688; C. Senatosu : 
1/222) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 
25 . 6.1973) 

18. — Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirle
yici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklan
masının yasaklanması ve bunların imhasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonun
dan 3, Malî ve İktisadî İşler Komisyonundan 2, 
Bütçe ve Plân Komisyonundan 2, Sosyal İşler 
Komisyonundan 2 ve Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonundan 2 üye alınmak su-
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reliyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1/695; C. Senatosu : 1/223) (S. Sayısı: 
300) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 .1973) 

19. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonlarından 3, Malî ve İkti
sadî İşler Komisyonundan 2, Bütçe ve Plân Ko
misyonundan 2, Sosyal İşler Komisyonundan 2, 
Millî Savunma Komisyonundan 2. Millî Eğitim 
Komisyonundan 2 ve Bajnndırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonundan 2 üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1/799; C. Senatosu : 1/227) (S. Sayısı: 
302) (Dağıtma tarihi : 25 . 6.. 1973) 

20. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri ihdası 
hakkında 2G sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri. Turizm ve Tanıtma Komisyonundan 3, 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonundan 2, Bütçe 
ve Plân Komisyonundan 2, Sosyal İşler Komis
yonundan 2, Millî Savunma Komisyonundan 
2, Millî Eğitim Komisyonundan 2, ve Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonundan 
2 üye almak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi : 1/696; C. Senatosu : 
1/225) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 
25 . 6.1973) 

21. —- Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 
167 dönüm beşyüz metrekarelik kısmının An
kara Belediyesine satılması hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, İçişleri YC Büt
çe ve Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 2/737; C. Senatosu : 2/59) (S. Sayısı: 
306) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1973) 

22. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Diş Hekimliği Yüksek Okulunun fakülte haline 
getirilmesi ve yeni kurulan fakülteyee kadro ve
rilmesine dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta

sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 
1/84-6; C. Senatosu : 1/212) (S. Sayısı : 295) 
(Dağıtma tarihi : 25.6.1973) 

23. — Ege Üniversitesi Kuruluş kadroları
na ait 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/787; C. 
Senatosu 1/210) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 6 .1973) 

24. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/817; C. 
Senatosu : 1/211) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma 
tarihi : 25.6.1973) 

25. — 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
ve İçişleri komisyonlarından 5'er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1/629; C. Senatosu : 1/216) (S. Sayı
sı : 299) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1973) 

26. — Kimlik bildirme kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri 
komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/711; O. Senatosu : 1/226) (S. Sayısı : 298) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 6 .1973) 

27. — 27 .11.1935 tarih ve 2852 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Sa
vunma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (M. Meclisi : 1/798; C. Senatosu: 1/224) (S. 
Sayısı : 307). (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1973) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,30 

BAŞKAN : Başkanvekftli İMacit Zenen 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Hüseyin öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 77 nei Birleşimini acıyorum. 

•Çoğunluğumuz vardır görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyon Başkanlığına Gaziantep Senatörü İbra
him Tevfik Kutlar'm seçildiğine dair tezkeresi 
(3/334) 

BAŞKAN — Sunuşlar var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Komisyonunun açık bulunan Başkan-

kanlığma Gaziantep Senatörü Sayın İ. Tevfik 
Kutlar, 19 . 6 . 1973 tarihindeki komisyon top
lantısında mevcudun oybirliğiyle komisyon baş
kanı olarak seçilmiştir. Bilgilerinize arz olunur. 

Saygılarımla. 
İçişleri Komisyonu 

Başkan Y. 
Balıkesir Senatörü 

Nuri Demire! 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulur. 

2. — İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in, 
2 Mart 1972 gün ve 1596 sayılı Kanunla 1973 
yılına ertelenmiş bulunan Mahallî İdare Seçim
lerinin Yeniden düzenlenmesi hakkında kanun 
tasarısının Siyasî Partiler Kanununu görüşen 

Geçici Komisyona havalesine dair önergesi 
(4/141) 

BAŞKAN — Bir başka sunuş, var takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bakanlığımızca hazırlanan 2 Mart 1972 gün 

ve 1569 sayılı Kanunla 1973 yılına ertelenmiş 
(bulunan Mahallî İdare Seçimlerinin yeniden dü
zenlenmesi hakkında kanun tasarısı Millet Mecli
sinin İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonların
da görüşüldükten sonra Millet Meclisinde dün 
kabul edilerek Yüce Senatoya sunulmuş bulun
maktadır. 

Kanunun önemine ve ivediliğine binaen, ka
nun tasarısının süratle kanunlaşmasını sağlamak 
üzere, Genel Kurlun 21 . 6 . 1973 tarihli 76 
ncı Birleşiminde kurulmasına karar verilen Si
yasî Partiler Kanununu görüşen Geçici Komis
yona havalesini arz ederim. 

Mukadder öztekin 
İçişleri Bakanı 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Malî \ 
ve İktisadî' İşler, İçişleri, Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar - İskân, Tarım ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 

1/655; C. Senatosu : 1/204) 
(1) 

(S. Sayısı : 280) 

BAŞKAN — 280 sıra Sayılı Toprak ve Ta
rım Reformu kanunu tasarısının açık oylaması, 

(i) 280 S. Sayılı basmayazı 21 . 6 . 1973 
tarihli 76 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN 
mı efendim?. 

Teklif hakkında söz talebi var 

SIRRI ATALAY (Kars) 
istiyorum Sayın Başkan. 

Aleyhinde söz 

kutular dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır; bil- j 
filerinize sunarım. \ 

2. — Üniversite Personel kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/827; C. Senatosu : 1/209) (S. Sa- | 
yısı : 288) (1) | 

i 
BAŞKAN — Üniversite Personel kanun ta- | 

sarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi teklifi j 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Üniversite Personel kanunu tasarısının, Üni

versiteler Kanunu ile bir bütün teşkil ettiğini ve 
onun ardı sıra kanunlaşmasında büyük yarar 
olacağını gözeten komisyonumuz, Genel Kurulda 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is
temde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygiyle arz ede
rim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı 

Uşak 
Mehmet Faik Atavurt 

BAŞKAN — Buyurun efendim, teklifin aley
hinde. 

' SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Elimizde bugünkü 25 Haziran 1973 günlü, 
77 nci Birleşime ait bir gündem mevcuttur. Bu 
gündemin Birinci Görüşülmesi Yapılacak îşler 
kısmının birinci maddesinde Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri yer almaktadır, ikinci maddesinde 
Üniversite Personel kanunu tasarısı yer almakta
dır. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri hakkındaki yasa tasarısı
nın sıra numarası 284, Üniversite Personel ka
nunu tasarısının sıra numarası ise 288'dir. Hem 
basılıp dağıtılması, hem de sıra numarası itiba
riyle biri diğerinden daha sonradır. 

(1) 288 S.. Sayılı oa&mayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Gündemde, bir sayın üyenin üyelik sıfatının 
düşmesiyle ilgili (Bugünedeğin, yani seçilip gö
reve başladığından ki, hakkında Sayın Ekrem 
özden'in önerge vermesi tarihinden bugüne ka
dar aylardan beri gündemde mevcut ve karar 
alınmayan, sanırım ki, arkadaşımızı da gerçek
ten üzen, hukuk yönünden ele biran önce çözüm 
bekleyen) ve diğer taraftan Türk Hava Yolları 
Anonim Ortaklığı ile ilgili ve suiistimalleri kap
sayan bir araştırma önergesi mevcuttur. Bunun 
görüşülmesinden sonra Hükümetin ve ilgililerin 
konu üzerinde eğilmesi gerekli bulunan önem
li bir konu var. Ayrıca, teşvik tedbirleriyle ilgili, 
Devlet imkânlarının yağma edilmesiyle ilgili 
yine bir sözlü soru gündemde mevcuttur. 

Gündemde ya bir sıra tatbik edilir ve bu 
sıraya göre görüşmeler yapılır yahut yasaların 
görüşülmesine geçilir. Yasaların görüşülmesinde 
de sıra tatbik edilir. Bütün bunları bir tarafa 
bırakıp, konuyu öğleden sonraya bırakmak, ge
cenin geç vakitlerine, hattâ sabah saatlerine bı
rakmak üzere, ülkenin gerçekten hukuk prensip
lerini, adaletin bağımsızlığını temelden ilgilendi
ren güvenlik mahkemelerini sabaha karşı bırak
mak üzere önceden başka yasaları almak ve böy
lelikle diğer yasaları görüşmek yanlış metotlar
dır. Ya gündem olduğu gibi tatbik edilir; baş
ta sözlü sorular ve araştırma önergeleri görüşü
lür yahut yasalara geçilecek ise, yasalar sıra ile 
görüşülür. Bunun dışındaki her hareket bir 
maksat taşımanın şüphesini uyandırır diyorum. 
Bu şüphe uyandırmayı herhangi bir şekilde ka
famızdan çıkaramazsınız. Bu şüphelerin uyandı-
rılmaması için objektif iki yoldan birisini tercih 
etmek zorundayız. Ya gündem tatbiki yahut ya
saların sıra ile tatbiki. Bunun dışındaki bütün 
mazeretler politiktir, bütün mazeretler bir mak
sada gitmenin şüphesidir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, teklifin lehin
de mil 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, teklifin lehinde. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bugünkü mesaimizin saatleri tespit edilirken, 
şimdi konuşan değerli arkadaşım dahil birçok 
arkadaşlarımız saat 14,00'te toplantının başla-
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masını öngörmüşlerdi. Birer maddelik gayet kü
çük anlaşmalar, antlaşmalar var; altı tanedir. 
Bunlar hakikaten yıllardan beri, aylardan beri 
beklemektedir ve biran önce tasdiki gerekmekte
dir. Buna benzer diğer birtakım görüşülmesi, 
nihayet yarım saat sürecek küçük tasarılar ve 
teklifler mevcuttur. Bunları sabah celsesinde gö
rüşmek suretiyle, öğleden sonraki celsede esas 
uzun müzakeresi cereyan edecek olan Güvenlik 
Mahkemeleri tasarısının görüşülmesini uygun 
gören arkadaşlarımız bu şekilde programı tespit 
ettiler. Yoksa bunlardan herhangi bir kasıt ara
mak hakikaten lüzumsuz bir vehimden başka bir 
şey olamaz. İçtüzüğe de aykırı herhangi bir 
muamele yapılmadığına göre, bu sabah celsesin
de birer maddelik küçük antlaşmalar ve saire 
gibi tasarıları görüşmemiz, ondan sonra de gü
venlik mahkemelerine başlamamız uygun görül
müştür. 

Bu itibarla sayın arkadaşımızın burada ifa
de buyurduğu herhangi bir kasıt ne Başkanlık 
ve ne de önerge veren arkadaşlarımızca düşünül
memiştir. Tamamen bir iyi niyet mahsulüdür. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teklifi okuttum, lehinde ve 
aleyhinde birer sayın üye konuştular. Üniversite 
Personel kanunu tasarısının öncelikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Teklif kabul edildi. 
İvedilik teklifi de vardır. Oylarınıza, sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
1 mistir. 

Üniversite Personel kanunu tasarısını görüş
mek üzere Bütçe ve Plân Komisyonunu ve sayın 
Bakanı yerlerine davet ediyorum, buyursunlar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunmaması 
kabul edildi. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üyelerden ha
len sırada bulunan Sayın Yiğit Köker vardır. 
Başka söz isteyen arkadaşlarımız varsa sıraya 
alalım efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker buyurun 
efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — -Sayın Başkan, 
çök muhterem arkadaşlarım; 

Üniversite Personel kanunu tasarısı münase
betiyle bir yanlışlığı zabıtlara tescil ettirebilmek 
ve bu hususta daha sonra tedbir alınması istirha
mında bulunmak üzere huzurlarınıza çıkmış bu
lunuyorum. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile 12 Haziran 
1957 tarih ve 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi kuruluşu halandaki Kanunun bâzı 
maddelerinde, geçen Birleşimde kabul buyurul-
muş olan Üniversiteler Kanunu ile ilga edilen 
4936 sayılı Kanuna bâzı atıflar yapılmaktadır. 
Meselâ, 9 ncu madde ile «Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi profesörleri, Üniversiteler Kanununa 
göre üniversite doçenti unvanını kazanmış olan
lar arasından, Üniversiteler Kanununun 24 ncü 
maddesindeki nitelikleri haiz olanlardan, Gül
hane Askerî Tıp Akademisi Nizamnamesi hü
kümleri gereğince seçilir.» diyor. 

10 ncu madesinde, profesörlerin yine Üniver
siteler Kanununa göre seçileceğini hükme bağ
layan bâzı ifadeler var. Bunlardan en mühimi 
şüphesiz 15 nci maddedeki Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi öğretim üyelerine; yani profesörle
rine, doçentlerine, uzman asistanlarına ve asis
tanlarına 4936 sayılı Kanun hüMimlerine uygun 
şekilde tazminat verileceğine dair olan hüküm
dür. 

4936 sayılı Kanun ve dolayısıyle 1187 sayılı 
Kanun, gecen birleşimde kabul ettiğimiz Üniver
siteler Kanunu ile yürürlükten kaldırıldığına 
göre, Üniversite Personel Kanununda da Gül
hane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyelerinin 
özlük haklarını mahfuz tutan bir hüküm bulun
madığına göre, Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
öğretim üyeleri bu kanunların neşri tarihinden 
itibaren, üniversite öğretim üyelerine paralel 
olarak almakta bulundukları tazminatlarını ala
mayacak duruma geleceklerdir. Bu hususta 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Plân Komisyonun
da yapılan müzakereler" esnasında, sayın Millî 
Savunma Bakanı ve diğer yetkili Hükümet tem
silcileri 926 sayılı Kanunda yapılacak bir deği
şiklikle Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim 
üyelerinin özlük haklarının da teminat altına 
alınacağı hususunu beyan etmişler ve bu hu
sus da komisyon raporunda belirtilmiş bulun
maktadır. 

Bizim temennimiz odur ki, Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi öğretim üyelerinin 6996 sayılı 
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Kanunun 15 nci maddesi ile teminat altına alın
mış bulunan tazminatları, bu kanunların yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren ödenmeyi temin 
edecek şekilde, 926 sayılı Kanuna ilâve edilsin 
ve bu suretle müktesep haklar ihlâl edilmemiş 
bıılıınsundur. Bu hususta sayın Hükümet, Yüce 
Senatoya bir bilgi vermek lütfunda bulunurlar 
ise, bu takdirde müktesep hakların ihlâl edilme
miş olması temin edilmiş olacaktır. Kanunun di
ğer maddeleri üniversitelerimizin uzun zaman
dan beri bekledikleri malî hükümleri getirmek
tedir. Zannediyorum ki; tatminkârdır. Bu ha
liyle, Millet Meclisinden geldiği şekliyle kabul 
edilmesi takdirinde uzun zamandan beri bekleyiş 
içinde bulunan üniveriste profesörlerine, doçent
lerine ve asistanlarına yararlı olacaktır. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Hüseyin Atmaca, buyurunuz. 

C. H. P. GEUBU ADINA HÜSEYİN ATMA
CA (Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım ; 

Üniversite Personel Kanunu uzun zamandır 
devanı eden bir boşluğu doldurması yönünden 
yararlı olacaktır : 657 ve 1327 sayılı Personel 
Kanunu yürürlüğe girdiğinden bu yana, üni
versite mensuplarının maaş işleri birtakım ge
çici tedbirlerle idare edilegelmekteydi. Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu olarak Üniversite Per
sonel Kanununun tüm yüksek öğretim mensup
larının gerçek haklarına çözüm getirecek şekil
de çıkarılmasından yana olduğumuzu ifade et
mek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bilgili, karakterli, ya
pıcı, yaratıcı, millî duyguları kuvvetli güce sa
hip gençlik yetiştiren ve bilimsel araştırına ya
pan yüksek okul ve üniversite hocalarımızın ra
hatlıkla görevlerini yapabilmelerinin iki koşulu 
vardır : 

Bunlardan birisi; kuşkusuz çalışma ortamı
nın yaratılmasıdır. Huzurlu çalışma ortamının 
yaratılmasının koşullarını geçen hafta kabul 
edilen Üniversiteler Kanunu üzerindeki konuş
malarımızda bütün detayıyla, gerekçeleriyle 
açıkladık. Burada tekrarında fayda görmüyo
ruz. 

Yüksek öğrenim ve üniversite öğretim üyele
rinin, öğretim yardımcılarının verimli çalışabil
melerinin ikinci koşulu; maddî sıkıntılardan 
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kurtaracak âdil bir ücret baremine kavuşturul
malarıdır. Türk Devletinin imkân ölçüleri için
de tatmin edici bir ücret baremi, üniversite 
mensuplarına üniversite dışında ek gelir kay
nakları aramaya mecbur bırakmayacaktır. Geç
mişteki uygulama genellikle dışta geçer mesle
ğe sahip üniversite hocalarının zamanlarının 
büyük bir kısmım üniversite dışında çalışma 
zorunda bırakmıştır. Bunun olumsuz neticeleri 
görülmüştür. Bu yüzden üstün nitelikli gençler, 
üniversite öğretim üyeliğine heves etmedikleri 
için öğretim üyeliğinin kaynağını teşkil eden 
asistanlık müessesesi zayıf kalmıştır. Üniversi
te öğretim üyeliğini cazip hale getirmek, temel 
olan asistanlıktan başlayarak kademe kademe 
cazibe yaratmaktır. Bugün öğretim üyesi sıkın
tısı çekmemizin nedenlerinin başlıcası bu cazi
beyi ve asistanlık müessesesine gerekli önemi 
vermeyişimizden ileri gelmektedir. 

Üniversite öğretim üyesi yetiştirme politika
mız istikrarlı bir düzeye oturmamıştır. Bu ta
sarıda asistanlara bir üst derece dışında bir hak 
tanınmaması, asistanlığın yeteri kadar cazip ha
le getirilmediğini göstermektedir. Bugün Ba
kanlık kadrolarında uzmanı müşavir adı altın
da ve çoğu kayırma ve uydurma kadrolarla bir 
ilâ yedi üst derece maaş alan memurlar çoğun
luktadır. Asistanlara da diğer öğretim üyeleri
ne oranla daha az mikyasta olmak üzere iş güç
lüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı ola
rak aylıklarına ilâveten hiç olmazsa % 15 - 20 
oranında bir ödeme yapılması yerinde olacak
tır. 

Türk üniversitelerinde öğretim üyeliği sıfatı 
ve akademik unvanlar kazanma pek çok ülke
lerden daha ciddî şartlara bağlanmıştır. Türk 
üniversiteleri ve yüksek öğrenimi ciddî çalış
makta ve Türk gençliğinin yetişmesinde her 
türlü fedakârlığı ve feragati göstermektedir. 
Bu ağır şartlara katlanan ve bilimsel değerle
rine inandığımız üniversite öğretim üyelerini 
maddî yönden Türk milletinin ekonomik imkân-

ı lan ölçüsünde tatmin etme fedakârlığı göste
rilmesi boşa olmayacaktır. Bin gençlerimize 
hizmet anlamına gelecektir. Üniversite rektör
lerine, rektör yardımcılarına, fakülte dekanla
rına, yüksek okul müdürlerine, profesör ve do
çentlere gösterge üstü rakamlar uygulanması 

1 yerindedir. 
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Ancak, yine ifade edelim ki; Personel Ka
nununa tabi kurumlarda 'gösterge üstü uygula-
malarıyle kıyaslarsak; profesör ve doçentlere 
tanınan 100 ve 50 üst göstergeler gördükleri gö
revin ağırlığıyla orantılı olmamıştır. Bugün pek 
çok genel müdür ve genel müdür yaıdınıeıiarı, 
hattâ müşavir ve uzman adı altında çalıştırılan
lara 100, 150, 200 gösterge rakamı verildiği 
halde, profesörlere 100 gösterge rakamının ta
nınması çelişkidir. Üniversitelerimizin insan gü
cü ihtiyacına cevap verebilecek yeni öğretim 
üyeleri yetiştirilmesini sağlayacak tedbirlerin 
başında çalışanların tatmin edilmesi gelir. 

Üniversitelerimizin anagörevlerinden birisi 
araştırmadır. Yeni buluş ve icatlar için üniver
sitelerimizin öğretim üyeleri normal ve olağan
üstü çalışma göstermektedirler. Tasarıda araş
tırmayı ve buluşları teşvik edecek hükümlerin 
yer almamasını önemli bir boşluk olarak görü
yoruz. Gerçeklere bakalım; bâzı öğretim üyele
ri vardır ki, ömür boyu akademik unvanlar sı
rasında verdiği tezin dışında eseri yoktur. Bu
nun yanında her yıl yeni eserler verenler var
dır. Bunları aynı şekilde Personel Kanunu kap
samı içinde mütalâa etmek haksızlık olur. Bu
gün tıp alanında, dünya sağlığına katkıda bu
lunan öğretim üyesi doktorlarımız çıkmaktadır. 
Bu gibileri maddî ve mânevi teşvik edecek, mü
kâfatlandıracak hükümlerin tasarıda olmasını 
görmek isterdik. Bunun tasarıda bulunmaması
nı boşluk olarak görüyoruz ve bu gibi buluş ve 
araştırmalara yeterince ağırlık verilmediğinin 
delili olarak görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, üniversite öğretim 
üyesi ve yardımcılarına kadro aylıkları tutarı
nın c/c 40'ı oranında yapılacak ek ödeme ile tıp 
fakülteleri hastanelerinde çalışanlara döner 
sermayeden tavan 2 500 liranın ödenebilmesi 
hariçte görev almama şartına bağlanmıştır. Bu, 
çok yerinde ve isabetli bir hükümdür. Ancak, 
bunu tam gün çalışma şartına da bağlamak ye
rinde olurdu. Temin edilen bu yetersiz maildi 
olanakların, özellikle tıp ve hukuk alanında ça
lışan öğretim üyelerinin tamamını üniveıskey 
bağlaması mümkün değildir. Tanı gün çalışma
dan taviz verilmiştir, bu kanunda. 

Diğer taraftan, döner sermayeden ödenen 
tazminatların fakir hastaların aleyhine işlemesi 
gibi bir kuşkuya düşmüş bulunuyoruz. Üniver

site hastaneleri uygulama ihtisas hastaneleridir. 
Diğer hastanelere nazaran imkânları daha ge
niş olduğu için, tıp fakültesi hastanelerine baş
vuracak ücretsiz tedavi imkânı olan fakir has
talara bundan sonra bu kapı bir bakıma kapan
mış olacaktır. Bu gibi fakir hastalar için çare 
aranmalıdır. Bunun en çıkar yolu, Sağlık Si
gorta Kanununun öncelikle çıkarılması ve tıp 
fakültelerinin döner sermayelerine sağlık sigor
talarından ödeme yapılmasıdır. Sağlık Sigorta
sı Kanunu çıkıncaya kadar hiç olmazsa tıp fa
kültesi döner sermaye açıklarını, yani fakir 
hastaları ücretsizce tedaviden dolayı meydana 
gelecek açıklığı Devlet Bütçesinden karşılamak 
zorundayız. Aksi takdirde, hiçbir fakir - fuka
ra hasta bundan böyle tıp fakültesi hastanele
rinde tedavi olanağı bulamayacaktır. Böyle ol
madığı takdirde bunun sıkıntısını yalnız fakül
teler ve fakültelerde çalışan doktorlar değil, 
aynı zamanda biz parlamenterler de çekeceğiz 
ve gelip .giden fakir - fukara hastanın derdine 
çare bulamaz hale düşeceğiz. 

Değeri^ arkadaşlarını, 'bu tasarıda açık buldr-
ğumnz -bir hu s uy da. mahrumiyet bölgesi sayılan 
Ankara, İıtaubui ve İzmir illeri dışında kurulmuş 
ve kurulacak elan üniversitelerimize öğretim üye-
:•:. ve yardımcıları temininde bir cazibe getiril
memiş olmasıdır. 

Üniversiteler Kanununda her ne kadar 'birta
kım şartlar •getirilmişle de. zorlayıcı hükümler ca
zibelerle takvivo edilmediği sûrece, iv] islemesi, ak-
samamaa mümkün değildir. 

Bu kanunun yüksek öğrenim kurumlarımızın 
değerli mensuplarına hayırlı olmasını dilerken, 
bu kanunda en büyük açıklık c'arak gördüğümüz 
bir hulusa da değinmeden geçemeyeceğiz. 

•fi:-a «ıtaıxi,n-vllz Üniversiteler Kamu O eeen ıaı uic.aı\ 
nunun 1 nei maddesi yük-îck öğrenimin bir bütün 
olduğu ilkesini getirmiştir, ama bugün konuştu
ğumuz ku kanun tasarısı bu bütünlük ilkesini ze
delemektedir. Bu Personel Kanununda bütünlük 
ilkeline riayet edilmediği için, üniversiteler ve 
üniversitelere bağlı yüksek okullar, akademiler 
vo birtakım özel okullardan devren e/eçen vülesek 
okullar, Güzel Sanatlar Akademisi bu kanun kap
samına alındılıları halde, Gülhane Tıp Akademisi. 
Harp Akademileri ve Sağlık Bakanlığına bağlı 
clııp liseden sonra dört yıl yüksek öğrenim ya
pan Sosyal Hizmetler Akademisi ile eğitim ens
titüleri bu kanunun kapsamı dışında bırakılmrs-
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iardır. Bu noksanlığın giderilmesi gereklidir. 
özellikle Güllhane Tıp Akademisi ile (ki, üniversi
teler genel Kanunu kapsamı içindedir.) 
Sağlık Bakanlığına 'bağlı Sosyal Hizmet-' 
ler Akademisinin ve liselerden sonra üç 
yıl öğrenim yapan eğitim enstitülerinin 
bu kanun kapsamı içine sokulması -ve 20 nei 
maddeye bir ek yapmak suretiyle, bunla
rın da 'bu kanun kapsamına alınması, Üniversite
ler Kanununda getirilen yüksek öğrenimin bü
tünlük ilkesini zedelemeyecek katta bunu sağla
yacak ve bütünleştirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Türk gençliğinin yetiş
mesinde olumlu çalışmalarının bugüne kadar gü
zel ölmeklerini veren tüm yüksek öğrenim mensup
larına, bocalarına ve yardımcı personeline bugü
ne kadar olduğu giibi, bundan böyle ele üstün ba
sanlarının devamını diler, bu kanunun Yüce Türk 
Milletine lıayırlı ve uğurlu olmasını Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına candan dileriz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Özmen, şaksınız adına mı, 

Grup adına mı? 
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Şahsım adı

na konuşacağım. 
BAŞKAN —• Şahsınız adına sıraya kaydettim.. 
Grupları adına söz isteyen başka sayın üye?. 

Yok. 
Şahısları aclma Sayın Yiğit Kök er görüştü

ler. 
Sayın Öztürkçine, buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Tasarı çok geç olarak gelmiştir. Eski Perso

nel Kanununa konulan, geçici bir madde ile üni
versite öğretim üyelerinin aylıkları düzenlenmiş 
idi. O zaman üniversitelerdeki hava; mütemadi
yen üniversiteyi karıştırma yeri olduğu için, bâ
zı profesörler; Üniversite Kanunu, özel bir kanun
dur, Devlet Personel Kanunu ile birlikte müta
lâa edilemez gerekçesi ile Anayasa Mahkemesine 
dâva 'açmışlar ve Yüksek Mahkeme de kanunu ip
tal kararını almıştı. Buna göre bir üniversite 
profesörü maalesef kendi şoföründen daha aşağı 
bir aylık almaya devam etti. 

Bu tasarı bu boşluğu giderdiği için bunu ge
tiren Hükümete 'teşekkür etmeyi bir borç biliriz. 

Yalnız, geçenlerde kabul ettiğimiz Millî Eğitim 
Temel Kanununda «uzman öğrenci» diye bir tâ-
'bir geçmiş idi. Hattâ bir arkadaşımız da ilgili 

i maddede tekriri müzakere talebetmek suretiyle bu 
«uzman öğrenci» tâbirinin «uzman 'asistanlar» öl-

{ ması gerektiğini belirtmişti. 
Şimdi burada bakıyoruz, 2 nei maddede; «Öğ

retim üyeleri ve asistanlar sınıfı; profesörler, do
çentler ve asistanlardan oluşur.» demektedir, ama 
bir evvelki kanunda bahsedilen «uzman öğrenci» 
deyimi burada yoktur. Tatbikatta iki kanun ara
sında bir güçlük çıkmaması nedeniyle bunun açık
lığa kavuşturulmasında fayda 'vardır. Burada asis
tanlardan maksat, mütehassıs asistanların da 
dahil oMuğunun zikre dikmesi lâzımdır. Çünkü, 
asistan henüz mütehassıs olmamiştır, ama uz
man asistan, ihtisas yapmış ve yetkili olan bir 
kimsedir. 

Diğer bir konu; 18 uci maddede, serbest ça-
iıişaniarm, •serbest çalışma hayatında geçen hiz-
mıetleTiiran 5 yılını Emekli Sandığı Kanununa 
göre borçlanma imikânTannı veriyor. Halbuki, 
sosyalizasyon bölgesinde çalışan hekimlerimi
zin, sosyalizasyon höH'ge'lıerincle çalıştıkları süre-

I ce orada geçen hizmetlerinin borÇlanıma duru
mu mevcut idi. Burada yalnız 5 yılının tahdit 
'edilmedirı'n diğer kanuniaırla irtibatı olmadığı 
görülmektedir. Borç1 andırmada, kendisine inti
bak ettirilecek borçlanma senelerine göre inti
bakı sağlanıyor, bu gayet âdindir. Çünkü, avu
katlara ait olan borçlanmayı onlara da mebdei 
maaşlarından itibaren borçjlanma. imkânı sağ
lanmıştı, Halbuki, sosyalizasyon bölgesinde ça-
ıbşan ve sosyalizasyon bölgesi dışında çalışıp, 
iSağhık Bakanlığında görev alan veya üniversi
tede gö^ev alan uznuanîlann borçlanmailan, hali 

I hazırdaki almış olduğu maaş üzerinden olu-
[ yoıdu. Yani, intibakı sağlayacak mebdei maaş

tan değil, bugün hangi dereceye intibakı yapıl
mışsa, bunların borçlanmaları o şekilde devam 
ediyordu. Burada da borçlanmalar arasında bir 
tereddüt hâsıl olmaktadır. 

Netice itibariyle tasan, büyük bir yarayı 
tedavi ;etmoktedir, hayırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Saym Kmaytürk. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — iSa-
ym Başkan, Yüce 'Senatonun değerli üyeleri; 

Bugün (müzakeresini yapmakta olduğumuz 
I Üniversiteler Personel kanun tasarısında, ben

den. evvel konuşan değer1! arkadaşlarım önemli 
| kir noktaya temas ettiler. Ben de aynı konuyu 
I başka bir açıdan ele alacağım. Bilhassa Hükü-
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metin, gelecekte konu üzerine .eğilmesini tescil 
ettirmek bakımından söz almış bulunuyorum. 

Hepinizin malûmu okluğu üzere 6966 sayılı 
Kanunun 15 ne'i maddesi gayet sarihtir. Gülha-
ne Askerî Tıp Akademisi öğretim üyesi, hoca 
ve profesörlerine, bundan evvelki Üniversite 
Personel .kanun tasarısındaki haklardan istifa
de eder, diye Gülhane Tıp Akademisi Kanunu
nun 15 nci maddesi sarahaten işaret etmiştir. 
§imdi konuşmakta okluğumuz Üniversite Perso
nel kanun tasarısında yine bir kaç arkadaşınım 
işaret ettiği gibi, bu açık hüküm konulma mis
tir. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Sosyal Hiz-
nıetler Akademisi, Eğitim Enstitülerinde de 
'bunlar konul m amıştır. 

Halbuki, verilmiş bir hakkın burada abrama
sı gibi bir durumla karşılaşmaktayız. Malûmu
nuz olduğu üzere, hukukta müktesep haklar ge
ri alınmaz. Bu nedenle, gönül isterdi ki, burada 
Üniversiteler Personel kanun tasarısının 20 nci 
maddesine bunlar da konulmalı idi; ama görü
yoruz ki, burada, bu noksanlık yar, fakat bu
günkü şartlar karşısında da belki bunu düzelt
mek imkânı olmayacaktır. Yalnız, benim istir
hamım ve temennim hükümetten şu olacaktı:'; 
'Sayın Millî Eğitim Bakanı konuşun ası sırasında, 
bu hakkın gelecekte düzeltileceğine dair zabıt
lara tescil ettirmesidir' ve bu tescili de bugün
kü tarihle tescil ettirmesini istirham, edece
ğim. Çünkü, burada hakikaten Gülhane Tıp 
Akademesmdeki hocalar, değerli Ordumuzda 
hiziinet veren profesörler tamamiyle kariyer
den geçerek, kariyer akademik imtihan ve
rip doçent olmuş, asistan, 'başasistan hepsi dâ
hil ve geçen giiıı reform kanununda konuştu
ğumuz uzman öğrencisi, ben tekrar sırayle 
sayayım, Sayın Bakanımız, uzman öğrencisi
nin haklarının tamamen mevcut asistan hak
larına uyduğunu, maaşlarının ve tazminatla
rımın o olduğunu tescil etti, yine oradan baş
layarak buradaki arkadaşlarım da uzman öğ
rencisi statüsüne uyacaksa, yine Gülhane Tıp 
Akademisi Kanununda; asistan, başasistan ve 
hocalarına gelecekte bugünkü tarihten geçer
li olmak üzere, yani bu kanunun yürürlük ta
rihlinden geçerli olmak üzere, mevcut Personel 
Kanununun düzelti'leeeğuıi sa3Tm Hükümetten 
tescil etmesini, za-bıtlara. geçmesini istirham 
edeceğim 

[ Buradaki öğretim görevlisi arkadaşlarımı-
zııı bir özelliği var. Değerli Ordumuzda her ne 
kadar subay statüsünde, bir bakıma askerî 
rütbelere haiz iseler, de, tamamiyle üniversıi*-
te kariyerlerinden geçerek, oralarda imtihan 
vererek değerli Ordumuzun en yüksek kademe
sindeki hastanede (hocalık görevini yapmakta
dırlar ve bugün pek çok üniversitelerimizin 
hocaları 'buradan yetişmiştir. Binaenaleyh, bu 
fark hiçbir zaman ordudaki değerli diğer sı
nıf subaylarımızla bir üstünlük, tefrik mahi
yetinde düşünülmez, tamamiyle üniversite ho
calığı statüsünde düşünülmelidir ve bunu da 
diğer sınıftaki ordu mensubu subayla nmıızın 
da takdirle karşılayacağından şüphem yoktur. 
Çünkü, onların her zaman şerefle söyleyebi-
lecekleıi; bu akademide tıp üniversitelerinin ho
calarımı yetiş ti rmi'.ş/t'ir ve gelecekte pek çok ho
calar vereceği inancındayız. 

Buradaki arkadaşlarmıiizm mağdur olma
ması bakımından ve aynı zamanda, eğer hu 
yerilmiş hakkı geri iade etmezsek inancım 
odur ki, Güihanede de hoca bulmak durumun-
cTa müşkülât çekeriz ve yeni açılacak üniver
sitelere bu hocalar gider. Bu abideleşmiş bir 
kurumumuz, gönlüm istemez ki, hiçbir zaman 
ilmî otoritesinden, her yönüyle geçmiş tarihî 
değerlerinden bir şey kaybetsin. 

O bakımdan, sözlerim; keserken tekrar Sa
yın Hükümetten bunun önemle tescilini istir
ham eder, saygılar sunanım. 

BAŞKAN — 21 . 6 . 1973 tarihli ve 76 nci 
Birleşimde 25 Haziran 1973 Pazartesi günü 
saat 10.30'da toplanılması hususu teklif edilip, 
kabul edilmiş ise de, birleşime hangi saatlerde 
ara verileceğine dair bir işaret yoktur. Genel 
Kuruldan aksine bir teklif vâki olmadıkça Ri
yaset 13.00 ilâ 14.30, 19.00 ilâ 20.30 arasında 
dinlenmek için 'birleşime ara verecektir. Bilgi-

I terinize sunarım. 
iSayın Özmen buyurun. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başka
nım, muhterem arkadaşlar; 

Üniversiteler Personel kanunu tasarısının 
görüşülmesine başlanması hepimizi son derece 

I memnun- etmiştir. Ben de çok kıymetli arkacla-
| şıra. Sayın Kmaytürk'ün fikirlerine aynen iş-
] tirak edeceğim, 
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Arkadaşlar, .hor zaman birbirimizi tanıyo
ruz, görüyoruz, bitliyoruz ve şu sözleri söylü
yoruz; hekim kimidir, doktor kinidir? Başın
dan ••geçendir; başından, geçmeyen 'bir -arka
daş 'karşısındakinin hiçbir şeyini amlayaımaz. 
Onun için değerli arkadaşım çok güzel bir 
noktaya temas buyurdular, kendilerine teşek
kür ederim, inşallah Yüce Senatomuz bu nok
ta üzerinde durur ve Hükümetimiz de mutlaka 
bunu gerçekleştirir. 

Söylediğim, şu; uzmanlar. Gül ha ne Askerî 
Hastanesinde uzm anlık için yüce 1)1 r ihtisas 
yeni va,r. Meselâ gastroantroioji uzmanı ki, bun
lar Türkiye'de üç taneymiş. Çok değerli arka
daşımız, rahmetli Lütfi Vural 'Beyefendi Gül-
hane Askerî Hastanesini gezdirdikleri sırada, 
hana hunu içi yanarak anlatmıştı. Bunlar Tür
kiye'de üç tanedir; mirisi İstanbul'da Gümüş
süyü Hastanesinde, diğeri Ankara Gülhane As
kerî Hastanesinde, bir diğeri de bir başka yer
deymiş. 

Şimdi, arkadaşlar, o güzel gözleriniz 
görüyor ve bunu benim kadar inanarak 
söylüyorsunuz; kalkınmayı da çok arzu 
ediyoruz. Yalnız, kalkınmak için bize yardım 
edecek, Türkiye'yi kalkındıracak !bu insanla
rın da kendi çevresindeki insanların yanında 
onurlarını yükseltmek, maneviyatlarım düzelt
mek için ne gerekli ise onu yapmamız lâzımı
dır. 

Burada Sayın Ivmaytürk'ün buyurdukları 
gibi 'bir eksıiklı.k vardır. Gülhane Askerî Tıp 
Akadeımi&indek'i uzmanlarında asker olması 
herhangi bir engel teşkil etmez, onlar da üni
versite profesörleri ayarmdadır, onlar kadar 
çalışmakta, hizmet etmektedirler ve sabahtan 
'akşama kadar bir dakika oturma, imkânını bu
lamamaktadırlar. Bunu ben gözümle görmü-
şümdür. O itibarla, buradaki uzmanlar da pro
fesörlerle aynı vaziyettedir, aynı ayardadır. 

Bunu söyledikten sonra, şu hususu arz et
meyi kenldiım için büyük bir vazife biliyorum: 

Değerli arkadaşım Atmaca, bu konuda çok 
güzel bni- noktaya temas etti, ben de kendilc-
Tİyle beraberim. Çünkü, hak bildiğini söyleyen 
foir arkadaşınızım, Hak -bildiğimi .anladığımı 
zaman, tamam, orada onu -müdafaa etmek İle
nim için en büyük vazifedir. Haksızlığın kar
şısındayım, ama hakkı da müdafaa etmesini çek 
severim. 
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Arkadaşlar, ne yazık ki, yıllardan beri halk 
sağlık sigortalarını çıkarmadığımız için bü
yük, bir vebalin altındayız. Gelmiş ve geçmiş 
bütün hükümetlere ve iktidarlara söylüyorum; 
halk 'sigortası1, halkın sağlığı çok önemli bir 
konudur. 19G2 yılı Bütçe müzakerelerinde rah
metli arkadaşım Şefik İnan'a da ayılı şeyleri 
Ibıırada tekrar ettiğimi hatırlıyorum. Evvelâ 
halkın sıhhati, halkın sağlığıı, ondan 'sonra da 
ondan, hu memleketin kalkınması için gerek
li çalışmaların istenmesi gelir. 

Arkadaşlar, bu olmazsa hiçbir gün yata
ğınızda rahat yüzü göremezsiniz ve rahat uy
ku uyuyamazsınız. 

Gözümle gördüğüm ve vicdanım sızladığı için, 
bir misalini arz edeceğim. Hastane isminden 
•bahsetmeyeceğim, çünkü değerli arkadaşımı 
Atmaca gayet güzel tebarüz ettirdi. 

Bir hastayı yatırmak için hastanenin -biri
ne gitmiştim. Orada, henim götürdüğüm has
tadan daha ağır bir hasta, fakat çok yakın
dan tanıdığım bini beni arkadan tuttu, «Has
tayım. ölüyorum» dedi. Hakikaten hasta öl
mek üzereydi. Başhekimle görüşmek üzere içe
riye girdim, arkamdan, o da geldi. Yere yıkıl
mak üzereydi ve oradaki sandalyeye oturmak 
istedi. Başhekim onu sandalyeye oturtmadı. 
Başhekim, bu vaziyette gelmiş bir hastayı oturt
turmadığı için, ben onun ne kahvesini içtim, ne 
de orada oturdum. Hemen hastayı aldım, oto
mobille Numune Hastanesinin karşısındaki 
dispansere götürdüm. Doktor İsmail Dülger-
oğlu, «Halil Bey, hastaya tam teşhis koymak 
içıln göğsünün filmini çekelim» dedi. Parasını 
veıdiim, filmini çektirdik. «Verem değildir. Nu
mune Hastanesine gidin, yatırsmlar bunu» de
diler. Numune Hastanesine Müııip Beye git
tik; hastanım parası, pulu yok, hastayı yatır
dılar. 15-20 gün sonra hasta hakkın rahme
tine kavuştu. Çünkü, doktor arkadaşlardan 
aldığını bilgiye göre, hasta hastaneye müra
caatta çok geç kalmış; zamanında gelememiş, 
muayene, olamamış, bulunduğu yerde doktor 
yok, vilâyette o konuda ihtisas yapmış doktor 
yok. Çünkü, bu bir ihtisas meselesidir. Orada 
ihtisas yapmış doktor bulunmadığı için, hııra-
ya da zamanımda gelememiş; 15--20 gün sonra da 
hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesi 4 yetim 
çocukla kaldı. 

585 — 
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Şimdi, arkadaşlar sizden rica ediyorum; 
üniversiteli ec bizim başımızın tacı, milletimizin 
gözbebeği, hepimizin medarı iftuharımız. Ordi
naryüs profesörü, profesörü, doçenti, asistanı 
milî et kilizin çocuğudur, bağrımıza basmışız; 
•ov]âtlarımızı yetiştirsin, yarının Türkiye'si Ata
türk'ün dediği g 'bi olsun ve muasır medeniyet 
seviyesine ulaşalım, demişiz; ama hangi şart
larla? Bugünkü şartlarla mı?.. 

Hayır, arkadaşlar, kendi kendimizi ail d atı
yoruz. Binaenaleyh, evvelâ halk sağlık sigor
tası lâzımdır. Vatandaş hastaneye geddiği za
man, o hastanenin personeli ona .kırcağmı aça
cak, onu alacak, yatılacak ameliyatını yapa
cak, yedere-cek, içirieek ve sihhatli olarak kö
yüne gönderecek. İşte o zaman memleketimiz 
için kalkınma mümkün olur ve bu kalkınma 
memleketliniz için büyük bir vaılıl: olur. 

Arkadaşlar, burada, bir madde okuyayım 
ve memleketimizde büyük bir hizmette bulu
nan Göz Bankasının halini arz edeyim. Gözle
rini rahatsız olduğu eçin ben Göz Bankasına gi
diyorum ; orada Erol Bey diye kıymetli bir 
doktor- arkadaş var. Yüzlerce kişi onu bekli
yor. Onun ayarında başka bir arkadaş yok 
mu? Oraya bir profesör daha versinler, üç pro
fesör daha versinler. Çünkü, vatandaş sabah
tan akşama kadar orada bekliyor. 

Arkadaşlar, 16 ncı madde şöyle : «Üniver
site rektöi'I&ri, rektör yardımcıları, fakülte de
kanları, }diksek okul müdürleri, profesör ve 
doçentlere iş güçlüğü, İş riski ve teminindeki 
güçlük zammı olarak, ek gösterge hesaba katıl
maksızın, her ay kadro aylıkları tutarının c/c 
33u oranlında ilâve bir ödemede bulunulur.» 

'Bugünkü hayat pahalılığı karşısında iş 
güçlüğü, ::ş rıiâkı ve temmnaerrı gııçnis zam
mı olarak kadro aylrğmm c/r, 3511 değil de, ne 
verirseniz verin bir şey ifade etmez. Bikiliyo
rum buna ne demek lâzım. Acaba bununla bu 
işin İçinden, muazzam bir dağ gibi olan bu işin 
içinden çıkabilir miyiz? Bu mümkün değildir. 

Yine madde de bir hüküm daha var: ^Yuka
rıdaki fıkra dışındaki öğretim üye ve yardımcı
larına bahis 'konusu zam olarak her ay kadro ay
lıkları tutanının % 40'ı oranında ek bir ödeme 
yapılır.» denmektedir. 

Hayır arkadaşlar, bununla da işin içinden 
çıkamayız. Sayını.Atmaca arkadaşımızın eledi-

î ğl gayet doğru. Bu işin içinden çıkmak müm
kün değildir. Şojde ki: 

Kıymetli senatörler, çok değerli arkadaş
lar, hepinizin aziz canlarınız var, hepinizin aziz 
ederiniz var, çocuklarınız var. Onlardan birine 
bir kriz geliyor, yahut burada sık sık olduğu 
gibi, değerli bir arkadaşımıza bir kriz geliyor, 
alıp hastaneye gör uluyorsunuz. Kamı aç otlan 
bir insan, her türlü huzuru, rahatı olmayan 
bir insan o hastaya bak asmaz arkadaşlar. Ger
çekleri söyleyelim, mümkün değil, ben bugün 
•bunu göre mı yorum. Gittiğiniz zaman saatler
ce orada beklemeye mahkûmsunuz. 

Geçenlerde ço'k yakınımın başına bir iş 
geldi; i'âç içmiş, zehirlenmiş üç saatte çocuğu 
hastaneye yatıramadım. Bana açık açık söylü
yor vY ok Halil Bey, benden ne istiyorsun, İş
te gel, yattığım yeri gör, benim giydiğim elbi
seyi gör, oturduğum saldalyeyi, çalışma oda
mı gel gör» diyor. Bunları 'bizzat hastanede 
gösterdi, bu bir profesör.. Yok arkadaşlar, bu
günkü şanlar altında vazife bekleyemezsiniz. 

c/c o5 zam verecekmişsiniz, % 45 zam vere-
ce'kmlşelniz... M'eseleyi kökünden halledin; her 
zaman söylüyorum, Türk Devletinin, Türk Mil
leti nin şerefine yakışır bir şekilde meseleyi 
'kökünden halledin. İmkân bulamıyoruz denıi-
yer. İmkânınız var; alamıyorsunuz, vergi tahsil 
edemiyorsunuz. Ben söyleyeceğim; ama hiçbi
risi bugün için para etmeyecek. Sayın Millî 
Eğitini Bakanı arkadaşım bugünkü şartlar 
altında elimde imkân yoktur diyecek, Komis
yon da aynı şeyi söyleyecek. c/c 35 ilâ % 40 
zam ile canınızı, inalınızı, eşinizin canını, ço
cuklarınızı kurtaramazsınız. Gidin hastaneye 
bu durumu görün. 

Üniversiteye gelince: Bugünkü şartlar al
tında, bu huzursuzluk içinde bilhassa maddî 
huzursuzluk içinde iş bekleyemezsiniz. Üni
versiteden istediğiniz şekilde güneş gibi 
parlayan bir mühendis mi yetiştirmek istiyor
sunuz, bir doktor mu almak istiyorsunuz, kal
kınma için eleman ını istiyorsunuz, o elema
nı yetiştirmek için o profesörü de lâyik oldu
ğu seviyeye ulaşması lâzım. Şimdiye kadar ih
mal edildi B êıı şu kanunla da İhıma! edildiği 
kanaatindeyim. Hiçbir zaman tatmin edileme
yecektir. 

Ben Hükümetten şunu rica ediyorum, pro
fesörler, doktorlar istisna olarak muamele gör-

— 566 
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melidir. Evet arkadaşlar, profesörler -doktor
lar 'bu .memlekette istisnadır. Buraya yeni bir 
madde eklensin istisna olsun. Bugünkü hayat 
şartlarına, geçim şartlarına göre nraaş tahsis 
edikin. O profesörün o günkü yiyeceği ne ise, 
tâyin edilsin ve ona. göre verilsin. Başka mem
leketlerde yok •mır? Londra'da var, ben bunu 
gördüm, Alman ya''da, Fransa'da var. Ne ise ve
rin çekini kendisi alsın. İngiltere'de, hâkim 
savcı öyle. Bizde de doktor ve profesör öylle ol
sun ; ama canımızı, kanı arızı ona erımiy'et ede
lim.. 

Arkadaşlar, 'beni dinlediğimiz için size te
şekkür ederim. Bu kanunun üniversite mensup
larına. hayırlı ve uğurlu olmasını Cenahı) Hak
tan temenni ediyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Yıldız, şalısınız adına 
mı konuşacaksınız? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; 

Konunun şu ya da 'buna ayrıcalık sağlamak, 
hak vermek, hak artırmak gibi bir yönü yok
tur. Ben, ayrıntılarına girmeden size Gülha-
nenin durumum-, hattâ bu verilen hakların ye
tersizliğini belirtmeye çalışacağım: 

Arkadaşlarını, bildiğiniz gibi, Gülhanenin 
tıp tarihinde ünlü bir yeri vardır. Üniversite
lerimizde çok seçkin öğretim üyeleri, toplum
da büyük hizmetler yapmış öğretim üyeleri 
ve .serbest 'birçok hekimlerini iz buradan gel
di. 

Arkadaşlarım, aslında bir unutkanlık ol
muş. Hükümet tasarısında verilmiş bulunan 
haklar yeni yasaya, konulmamış veya gözden 
kaçmış, i ler ne ise işin burası tartışma konu
su değil. G-ülhane Hastanesinde yetkiiMlerle 
yaptığıımız konuşmalarda büyük bir dert kar-
şısıında olduklarını gördüm. G-ülhane Askerî 
Tıp Akademisi, elemanını tutamıyor. Gülhane-
de ancak kıdemli doktorlara. «Sende general 
olacaksın» şeklinde, general olma umudu dı
şında pek de kolay, kolay hastanede kalma
sına, üniversiteye gitmesine veya serbest ala
na kaymasına engel olacak, veya kayıma di
yecek koşullar yoktur. 

.ılıca, ederim, birçok partili arkadaşlarım 
ondamı yetkilileriyle bu işi yakından konuşur-
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larsa İra durumu göreceklerdir. Sonra askerî 
kural var; adam -albaydır, profesördür, çok de
ğer'] idir; ama kadro yetmiyor, general de ola
mıyor, bir Süre sonra da emekli oluyor veya 
ayrılmak istiyor. Bütün bu durumlar Giülhane
de vardır. 

Bıı geçici tedbirden sonra Hükümetten bir 
ricam olacak. Gülhaııe Tıp Akademisiyle ilgi
li konuları kapsayan, konuyu kökünden hal
leden 'bir kanun .tasarısı hazırlayıp, Parlâmen
toya şevketsin. Gülhane Tıp Akademisinde, sa--
myorum bu konuda çalışmalar olmuş; fakat 
Hükümet katma ulaşıp, henüz meclisier'e inti
kâl etmemiştir. 

Güilhanenin durumu güçtür, yeterli değil
dir. Bugün Gülhane yöneticileri sıkıntılı hal
dedirler. O halde, eğer Gülhane Tıp Akademi
sini yaşatmak, tarihî ününe yaraşır bir .görev 
yapabilmesini sağlamak istiyorsak, Hükümet 
lütfen Gülhane için yeni bir yasa tasarısı ha
zırlamalı ve onlara görüştükten sonra bütün 
belirttiğim sakıncaları giderecek bir genel ge
liştirme itle karşımıza gelmesini rica eder hepi
nize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tevetoğiu. 

FETHİ TEYETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Gay'ct, kısa bir mâruzâtta bulunacağım; 
benden evvel konuşan değerli ia ikada şiarımın 
bilhassa «Gülhane Askerî Tıp Akademisi prez-
fesör, doçent, uzman, başasistan ve asistanları 
hakkında evvelce tanınmış hakların 'bu ka
nunla âdeta geri alınması gibi bir duruma gi
diyor, bunun tashihi şarttır, zarurettir vte ye
rindedir» şeklindeki değerli konuşmalarına 
şahsen eski bi'.r gülbaneili olarak aynen katılı
yorum. 

Bu kanun hazırlanırken hakikaten bu hu
sus nedense unutulmuş. Bu biz bunu yerine 
getirmek için, Komisyonda ve hattâ simidi mü
zakereler sırasında dahi bir geçici madde ilâ
vesiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait 926 sa
yılı Kanunun müzakerelerinin yapılıp, bııra-
ki değişikliğin gerçekleşmesine kadar, Gülha
ne Askerî Tıp Akademisi Kanunu ile bu doktor 
arkadaş'arımıza tanınan hakların saklı olduğu
nu ifade eden bir geçici madde ilâvesini de dü
şündük; fakat kanunun bütünlüğünü âdeta bo-
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zıaeağı ve orada bir ek madde hailinde kala
cağı düşüncesiyle, sayım, arkadaşlanmıızın da 
arzuları veçhile, şayet Sayın Bakan, bu hak-
liarının esasen kaldırılmış veya alıınmış oldu
ğuna dair burada bir kay dun da bulunmadığı
nı ve haklarımın muhakkak surette ileride bu
günkü tarihten, bu kanunun geçerli olacağı 
tarihten itibaren mahfuz bulunacağını ifade 
ettikleri takdirde şüphesiz bu hak yerine ge
tirilmiş olacaktır. Bunda bütün gruplarımızın 
ve bütün Yüce Senato üyelerinin bir ve 'bera
ber 'olduğu konuşmallardan anlaşıimaktadıır. 

Bu hususu belirtmek için söz aklım, teşek
kür ederim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşekir) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kanım, nıuhtenem arkadaşlarım; 

Birkaç kelime ile tekrar mâruzâtta bulun
mak üzere huzurunu işgal etmiş bulunuyorum. 

Çok değerli arkadaşımız Tevetoğlu «Unu
tulmuş» kelimesinden bahsettiler. Değerli bir 
kanun, Türkiye'nin en iyi kanunlarımdan bi
rini yaptık, hangi kanun o? Personel Kanunu; 
fakat Türkiye'nin hiçbir yerinlde Personel Ka
nunundan memnun olan bir arkadaş görme
dim. hen. Öyle ise sebebi nedir? Sdbelbı.: Sayın 
Tevetoğlu'nun da buyurdukları gibi - tabana 
imeımemektir. Sizlerden rica ediyorum, Hükü
metteki kıymetli arkadaşlarımızdan istirham 
ediyorum, Sayın Orhan Dengiz'd en istirham 
ediyorum; bir kanun mu çıkarıyorsunuz, mem
lekete hizmette mi bulunuyorsunuz, evvelâ aşa
ğıya inin lütfen. Adliyeye ait bir kanun mu 
çıkarmak istiyorsunuz; lütfen mübaşirden baş
layın, mübaşirin ne vaziyette okluğunu, hangi 
şartlar altında çalıştığını öğrenin. Ondan 
sonra hademesini öğrenin, zalbıt kâtibini öğ
renin, muavinini öğrenin, icra memurunu öğ
renin, daha sonra Adlİ'y'e Vekili güzel bir ka
nun çıkarılması için size teklif getirsin. Biz 
ne yapıyoruz? Kendi Kafamıza, kendi gönlü
müze göne bir kanun çıkarıyoruz; ondan son
ra ek madde üstüne ek madde, yeni kanun üs
tünle yeni kanun; hercümerç ediyoruz. Perso
nel Kanununu çıkaran arkadaşlara teşekkür 
ediyorum. Bir hukukçu olarak, bir hâkim ola
rak e<n güzel kanunun yapıldığına inanıyorum, 
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ama tatbikata geldiğimiz zaman, zihniyette bir 
reform olmadığı için, idarede bir reform olma
dığı için Ahmet başka türlü tatbik ediyor, 
Mehmet başka türlü tatbik ediyor; ortalık
ta biz kalıyoruz. Çok çok istirham 'ediyorum; 
bundan Hükümet ve Komisyon lütfen bir mâ
na çıkarsınlar. Bir kanun çıkarılırken dert
leri, 'dilekleri 'aşağıdan dinleyelim. Bakınız 
Merkez Bankası Kanunu çıkarılırken ben bu 
işin içindeyim, müspet oyumu verdim, ama 
aşağıdan geldi. En güzel kanunu yaptık ken
dileri için. Gidin Merkez Bankasın dam sorun, 
bir tek kişiden şikâyet yoktu arkadaşlar. Çün
kü, Türkiye'nin en güzel kanununu yaptınız 
etlerine verdiniz 449 lira, para veriyorsunuz 
'bugün. 449 lira para; beş, altı çocuğu var, 
kuru ekmek yemeye malikimi ediyorsunuz onu, 
'böyle bir ortam içindesiniz. Buradan Hükü
mete sesleniyorum; bugün Türkiye'de 450 lira, 
650, lira, 1 O0O lira, 1 150 lira. veriyorsunuz 
üniversite mezunlarına, kuru ekmek ycmıeye 
mahkûm ediyorsunuz onları. Memleketi yürüt'-
mek, kalkındırmak istiyorsanız, Türkiye'de 
ışıklı günler görmek istiyorsanız bunu halle
din. Bunu halletmeden seçime dâhi giremezsi
niz, vatan sathında, köylerde konuşanca yacak-
STinız, gırtlağınıza sarılacaklar; adam aç!.. Gi
diyorum, görüyorum memleketimde, adam be
nim gırtlağıma sarılıyor; Halil Bey ne konu
şuyorsun diyor, defol buradan... Aç adam ko
nuşamaz arkadaşlar; 450 liraya, 460 liraya, 
üniversite mezununa 1 100 liraya bu memleket
te iş gördüreceksin.. 

Şu gerçeği sizlere açık açık söylüyorum: 
Hangi daireye git tim se geriye ters olarak 
döndüm. Tahmin edin artık, nereye gittiim.se 
tersine döndüm, hiç kimse yüzüme bakmadı. 
Aç adam 'bakar mı, aç adam iş yapar mı? İşin 
'başımda -bulunan arkadaşlanınnz Türkiye'yi bu
gün buradan kurtarsınlar. Buradan kurtarır
sanız normal bir seçim yaparsınız, memleket 
kurtulur, arkadaşlarımızın söyledikleri gibi bu 
memlekette kudretli ve kuvvetli bir idare ku
rarsanız ve memleketin istikbali kurtulur. Ak
si halde, 450 liraya, 650 liraya. 1 150 liraya 
kimseyi çalıştıramazsımz, hiçbir iş bekleyemez
siniz arkadaşlarımı. Ben hepsini gördüm; Ka
rayollarını da gördüm, hastanesini de gördüm, 
hepsini gördüm. 

En elerin saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Orhan Dengiz, buyuru
nuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Mıilletvekili) — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarımı; 

Üniversite Personeli kanunu tasarısı, daha 
önce Yüce .Senatomuzdan geçen üniversite re
form kanunu tasarısı ile ilgili olarak Hükü
met tarafından huzurunuza sevk edilmiş bulun
maktadır. 

Bu tasarı, 657 sayılı Devlet Personel Ka
nunu değiştiren L'127 sayılıı Kanunun tedvinin
de özelliği gözöııüne alınarak ithal edilmemiş 
bulunduğu için yeniden tanzim edilmiş ve hu
zurunuza getiriılımiiş 'bir tasarıdır. Bu tasarı 
çıktıktan sonra, üniversite öğrettim üyeleri
mizin, bütün üniversitelerimizin, akademileri
mizin öğretim üyelerinin imkânları tanzim edil
miş ve üniversite Kanununda kabul buyur
duğunuz maddelere uygun bir çalışmanın müm
kün hale geleceği görülecektir. 

Buradaki arkadaşlarımı yaptıkları konuş
malarda, Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğre
tim üye ve yardımcıları ve Giılhanede ihtisas
ları nıüddetıinee asistanlara, Üniversiteler Ka
nunu hükümleri dairesinde akademi tazmina
tı 'verilmekte olduğu halde, bu kanunda bu 
maddenin unutulduğunu, dolayısıyle Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi öğretim üyelerinin bun
dan böyle herhangi bir ek ödenek alamamak 
suretiyle müşkül duruma düşeceklerini belirt
tiler. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bu kanu
na yazılması unutulmuş değildir; omu arz ede
yim. Şunun için yazılmamıştır. Akademilere 
tazminat, verilmesine dair 230 sayılı Kanunun 
değişikliği düşünülmüş ve Millî Savunma Ba
kanlığı taraflından bu değişiklik hazırlanmış, 
fakat, tekemmül edemediği! için Yüce Meclise 
gelememiştir. Gelemediği için de akademideki 
arkadaşlarımızın, öğretim üyelerinin bu mânâ
daki iist ekleri bu kanunun içerisinde şu ana 
kadar yerine getirilememiştir. Meclise gelme
si, orada bunun tanzim 'edilmesi beklenmiş, 
fakat yapılamamıştır, aıma 'bu kanun da bura
ya gelmiştir. 

Bu kanunun çıkması Üniversiteler Kanu
nunu değerlendirecektir. Eğer bu personel ka
nunu bu safhada çıfcmazsia, üniversiteler re-
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form Kanununun yürümesi güçleşecektir. Bu 
bakı'mdan, akademiler hakkındaki Hükümet 
görüşü katidir ve arkadaşlarımızın arzularına 
da uygundur. Akademiler hakkında, aynı bu 
paralelde hazırlanacak olam, hazırlanmış bulu
nan tasarı meclislere gelecek ve bu kanunun 
yürürlüğü neyi temin ediyorsa, akademi'leri-
ımiiz hakkımdaki yürürlük de aynı mahiyette ola
caktır. Bumu Hükümet adına temin ediyorum. 

20 ncli madde geldiği zaman konuşacak ve 
bunu arz edecektim. Arkadaşlarımın simidi ko
nuşma imkânı vermesi dolayısıyle teşekkür elle
rim. 

Akademlilerimiz için bu imkân sağlana
caktır. Arz ederim, saygılarımı sunarılm. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu ? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, 
raporumuzda bütün görüşlerimizi arz ettik. 
Oradaki beyanlarımızdan başka söz istemi
yoruz. 

BAŞKAN —• Teşekkür 'ederim. Tasarının 
tümü üzerindeki müzakereler bitmiiştir. Mad
delere geçilmesi hususunu oylarımıza sunuyo
rum. Ka'bu'l edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. , 

Üniversite Personel 'kanunu tasarısı 

Kapsam : 
Madde 1. — Bu kanun Üniversiteler Kanu

nuna tabi üniversite öğretim üyelerinin ve öğ
retim. yardımcılarımın aylıklarını, ödenekleri
ni ve diğer özlük işlerini düzenler. 

Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik 
Üniversitesinin öğretim üyeleri, öğretim yar
dımcılarının aylıkları, ödenekleri ve diğer özlük 
hakları bu kanun hükümlerime göre tespit olu
nur ve ödenir. 

BAŞKAN —. Madde üzeninde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Öğretim üyeleri ve asistanlar sınıfı : 
Madde 2. — Öğretim üyeleri ve asistanlar 

sınıfı; profesörler, doçentler ve asistanlardan 
oluşur. 

Bu sınıfta : 
a) Profesörler, profesörlüğe yükseldikle

ri ve atandıkları tarihi takibeden ay başından 
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itibaren, bininci derecenin ilk kademe aylığım, 
(kazanılmış hak 'olmamak şartiyle) almaya 
başlarlar. 

ıb) Doçentler, doçenliğe yükseldikleri ve 
atandıiklârı tarihi takibeden ayyaşımdan itiba
ren, 4 ııcü derecenin ilk 'kademe aylığını (ka
zanılmış hak olmamak şartiyle) almaya başlar
lar. 

Yukardaki (a) ve (b) fıkralarınla göre üst 
dereceye atananlar, 'bu dereceleri kazanılmış 
hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri heır yıl 
ûçin 'bir kademe ilerlemesinden faydalanırlar. 

e) Asistanlar, (657 sayılı Devle/t- Memurla
rı Kanununun değişik 36 ncı maddesıinin «Or
tak hükümler» i ile getirilen kademe ilerleme
si ve derece yükselmesi hariç) Devlet Memur
ları Kanunu hükümleri uyarınca öğretim niteli
ği ile süresine göre, girebilecekleri sunıfnn de
rece ve kademesinin bir üst derecesinden işe 
başlarlar. 

BAŞKAıN — Mladde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Öğretim görevlileri ve diğer yardımcılar sı
nıfı : 

Madde 3. — Öğretim görevlileri, ve diğer 
yardımcılar sınıfı; öğretim görevlileri, okut
manlar, uzmanlar ve çeviricilerden oluşur. 

Bunlardan, öğretim görevlileri, açık öğre
tim üyesi veya yardımcısı kadro la.rından biri 
karşılık gösterilmek suretiyle, Devlet Memur
ları Kanununa göre girebilecekleri sınıfın de
rece ve kademesinin iki. derece üstünden, di
ğerleri ise 'bir derece üstünden işe başlarlar. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde söz isteyen 
sayın ü y e ! Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Madde 4. — 2 nci ve 3 ncü maddeler uya

rınca elde edden dereceler, üniversiteden ve bu 
kanuna tabi diğer müesseseelrden ayrılma ha
linde kazanılmış hak teşkil etmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edil
miştik*. 

jKa dr ollar : 
Madde 5 — Üniversite öğretim üyeleri ile 

asistanların ve diğer yardımcıların kadro la-
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I n , üniversitelere bağlı fakülte ve diğer öğre
tini ve araştırma kurumlarının gürüşü alına
rak, üniversite senatoları tarafından tespit ve 
iillgiii makama teklif edilir ve her yıl bütçe ka
nunlarında gösterilir 

Kadroların hazırlanması ile ilgili ortak 
esaslar, üniversitelerarası kurulca ve bir y'â-
netmelikfLe saptanır 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

B,oş kadroların kul!anılması : 
Madde 6. —. Öğretim üyesi, asistan ve diğer 

yardımcılara ait boş kadrolara atanma yapıl
masına, yetkili organlar karar verdiği takdir
de, bu kadrolar, gerekli nitelikleri taşıyan 
bütün üniversiteler mensuplarına ve ilgilile
re açıktır. 

Bu husus yayın organları ile İlân edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gösterge tablosu : 
Madde 7. — Üniversite öğretim üyeleriyle 

asistanların ve öğretim görevlileriyle diğer 
yardımcıların aylıklarının hesaplanmasında 
Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tab
losu esas alınır. 

Aylıklar Devlet Memurları için bütçe ka
nunlarında gösterilen katsayı ile çarpılmak su
retiyle hesaplanır. 

Ancak, üniversite rektörlerine 200, rektör 
I yardımcılarına, fakülte dekanlarına, yüksek 
. okul müdürlerine l'ÖO, profesörlere 100, doçent-

j lere 50, gösterge üstü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mişti/r. 

Doktora, ve uzmanlık öğretimi : 
Madde 8. — Yüksek öğrenimini tamamla

dıktan sonra, hizmete •girmeden önce veya hiz
met sırasında yüksek lisans veya yüksek öğre
nim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere bir ka
deme ilerlemesi, tıpta uznıanlıik belgesi alan
larla diğer öğrenim dallarında doktora yapan-

j lam bir derece yükselmesi uygulanır. 
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Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan son
ra, yurt içinde veya yurt dışında öğretim, 
araştırma ve inceleme 'kurumlarında 'birinci 
fıkrada yazılı dereceler 'dışında -ayrıca lisans 
üstü öğrenim veya akademik çalışma ile geçi
rilmiş hizmet dışı sürelerinin üçte ikisi; her :yı-
llı için bir kademe ilerlemesi verilmesi ve her 
üç yılı için 'bir derece yükselmesi yapılmak, su
retiyle, üniversitelerarası kurulca, -ayrıca de
ğeri eufdiıile bilir. 

Bu fıkra uyaranca değeri en dıirCflecek; süre
ler ka.zanıimTş hak aylıklarımın yükseltilımesin-
de nazara alınmaz. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo'-
ram. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

I>eırec;e yükselmesi : 
Madde 9. — Giriş derecesinden gayri bir 

derecedeki kadroda açılına olduğu takdirde 
bir alt. derecedeki öğretim üyelerinden: 

a) Derecesi içinde en az üç yıl 'bulunmuş 
ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını fiilen 
bir yıl almış, 

ib) Yükümlü bulunduğu görevleri yerine 
getirdiği ilgili kurumun yetkili kurulunca ka-
rariaştırllmış olanlar, 

Bir üst -dereceye yükseltilebilirler. 
Giriş derecesinden gayri bir kadroda, açılma 

olduğu takdirde bir alt derecedeki öğretim yar
dımcılarımdan ; 

<a) Derecesi içinde en az üç, yıl 'bulunmuş 
ve bu derecenin üçüncü 'kademe aylığımı fiien 
bir yıl almış, 

'b) Yönetmeliği gereğince bir üst dereceye 
yükseltilebilecek nitcÜTkte olduğu tespit edil
miş olanlar, 

Bir üst dereceye yükseltilebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? .Saym Özden, buyurun efendim. 

EKREM ÖZDEN (îstanibul) — 'Sayım Baş
kan, değerii arkadaşlarım; 

Kanunlarımızı yaparken bir noktaya naza
rı dikkatinizi eelhetmek isterim. O da şudur; 
bir hak mevzubahsolduğu zaman, bir hak aılı--
îiır mı alınmaz mı? Bu kanuna yazılırken Dev
letin herhangi 'lxr şekilde aleyhinde olabile
cek bir durum varsa kesin ibare kullanırız; 
fakat. Devletten hak isteyen memur -olsun, va

tandaş olsun, kim olursa ölsün, onun da hak
kının verilip, verilemeyeceğini kanunda, şüp
heli yazarız. İşjte Iben İra noktali nazarda de
ğilim. Zaten onun içıln söz aldım. 

Şimdi, kararıâlinize iktiran -eden 8 nci mad
denin son fıkrasında «Bu fıkra uyarınca de
ğerlendirilecek süreler kazanılmış hak aylık
larının yükseltilmesinde nazara alınmaz.» Bu 
kesin, ama şlJmıdi görüştüğümüz 9 ncu madde
nin sonunda «Yükseltilebilir, yapılabilir, aılına-
'biilir.» deniyor. Bunun muhalif mânâsı; yük-
seltilmeyebilir, yükseiltilme ınovzulbahıis olma,-
yaıbi'lir. Yapmayalım böyle kanun. Hak ve-
(rec-eksek kesin yapalım, vermeyeceksek yine 
kesin yapalım. Niçin böyle zikzaklı kanunlar 
yapıyoruz?. Evet., hukukta söyleriz; idarî ka
nunlarda elastikiyet olur. Bu zihniyetten vaz
geçelim. Hak istiyorsa, bu adama bu hakkı ve
rilir diyelim, yok hakkı değilse verilmez di
yelim. Yerilelbiliniın mânâsı nedir?.. Sayın Ba
kanın, !bir açıklık getirmesi için bir izahat 
lütfetmesini rÛca ediyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

M Î L L Î ; E Ğ I T I M B A K A N I O B U A N D E N 
G I Z (Uşak Milletvekili) — Efendim, buradaki 
-ifadenin böyle oluşlunun sebebi; dertecelerde 
kademeler vardır; üç değil, altı kademe var
dır. Şimdi, l)u kadem elerden üçünde yukarı de
receye terfi edebilir anlamı varılır. Yukarı de
recede bir kadro olursa terfi edebilir, olmazsa 
dörde, beşe, atıya, yediye gidebilir. Onun için 
«Bilir» kelimesi kesin konulmamıştır. Bu şe
kilde konulmuştur. Aslında, esasen yüksek okul 
miezuinla.il üç. senede bir terfi ederler. Bu, Per
sonel Kanunu icabıdır, ama kadro olmadığı za
man da sağa doğru kademe ilerlemesi; yapar 
anlamına 'bu imkânı vermek için konmuştur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde başka 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oyarı
nıza sunuyorum.. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kafbul edilmiştir. 

Kademe ilerlemesi : 
Madde 10. — Öğretim üyeleri ve asistanlar 

ille öğretim görevlileri ve diğer yardımcıların 
kademe ilerlemesi, bulunduğu kademede en az 
'bir yıl çalışmış olmasına ve aynı derecede iler-
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leıuebilecek bir kademenin bulumnıasma bağ-
lıdıır. 

Asistanlar ve öğretim görevlileri ile diğer 
öğretim, yardımcılarının kaideme ilerlemesi li'Çİıı 
yukarıdaki şartlara ilâve olarak olumlu sicil al
ıma şartı aranır. Asistanlar ve öğretim görevli
leri ile diğer yardımcılarınım değerlendirilme 
usul ve esasları üniversitelerarası kurulca çı
karılacak bir Yöııetmellikle tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye i . Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerin
de usul ve oınay mercii : 

Madde 11. — Kademe ilerlemesi ve derece 
yükselmesi için onay mercii üniversite rektö
rüdür. 

Kademe ilerlemesi, fakülte, yüksek okul ve 
diğer kuruluşlarda bu kuruluşların yönetim 
kurullarınım kararı ve rektörün onayı ile ya
pılır. 

Derece yükselmesi, fakülte, yüksek okul ve 
dj'ğver kuruluşların ilgili fakülte kurulu, 'bu
lunmadığı hallerde 'benzeri kurulum kararı üze
rine rektörün onayı ile yapılır. Bu gibi karar
ların alınması sırasında kurula, hakkında ka<-
rar alınan şahsını dışındaki profesör ve doçent 
unvanını taşıyan üyeler katılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayım üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Haklarldaın yararlanma : 

Madde 12. — Üniversite öğretim üye ve 
yardımcıları 657 sayılı Devlet Memurları' Kami'-
nunun 1327 sayılı Kanunla değişik 187 - 213 
ncü maddeleri itle düzenlenen sosyal hak ve yar-
dumlardan faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye'?.. Yok. Maddeyi oylrmıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir1. 

Görevlendirme : 
Madde 13. — Başka bir ümdversitede, fakül

te veya bunlara 'bağlı kuruluşlar ile diğer öğ
retim ve araştırma kurumlarımda görevlendi
rilenlere, görev süresince, yol giderleri ve gün
delikleri genel hükümlere göre ödenir. 
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.Ödeme, Üniversite hesabına gÖrevlendirilein-
lere üniversitelerce, başka kurum hesabına gö
revlendirilenlere ilgili kurumca, yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Öğretim yükü ve ek ders ücreti : 
Madde 14. — Bağlı olduğu üniversite için

de, Mr öğretim üyesinin «öğretim yükü», gö
revli olduğu ders, seminer ve uygulama süre
si, öğrenci miktarı da dikkate almanak Üni
versitelerarası Kurulca hazırlanacak tüzükle 
tâyin olunur. 

Öğretim yükünü kendi kurumunda d oldu-
ramayan öğretim üyeleri aynı üniversitedeki 
öğretim kimimi arım da, öğretim yükünü dol
durur. 

Üniversiteler Kanununa göre bağlı olduk
ları üniversitenin dışındaki resmî öğretim ku
ruluşlarında öğretim görevi almalarına mü
saade edilenlere görev karşılığımda ek ders 
ücretleri veırilllir. Bu ücret o kuruluşun bütçe
sinden ödenir. 

Aslî görevi üniversite dışında bulunan öğ
retim görevlilerine ve diğer yardımcılarına 
ders saati itibariyle ücret ödenir. 
Ders saati başına ödenecek ücretim miktarı 

her yıl bütçe kanunıiamnda gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Katbuil etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği : 
(Madde 15. — Kuruluş ve gelişmesinde güç

lük olan üniversite veya kuruluşlarda geçici 
veya sürekli görev yapan öğretim üye ve yar
dımcılarına «kuruluş ve gelişme güçlüğü öde
neği» verilir. 

Bu kuruluşlarda ödeme e ek «kuruluş ve ge
lişme güçlüğü ödeneği» her yıl Yüksek Öğre
tim Kurulunun kuruluş ve gelişme güçlüğünün 
der ecesine göre tespit edeceği miktarlar göz-
önünde bzulundurularak bütçe kanunlarımda 
gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Ka'bul etmeyenler... Kaıbıü edilmiştir. 
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îş güçlüğü, /iş riski ve teminindeki güçlük 
zammı : 

Madde 16. •— Üniversite rektörleri, rektör 
yardımcıları, fakülte dekanları, yüksek okul 
'.müdürleri, profesör ve -doçentlere iş güçlüğü, 
iş riski ve teminine! eki güçlük zammı olarak, 
ek gösterge hesaba katlim aks izm, her ay kadro 
aylıkları tutarının c/c 35'ıi oranında ilâve bir 
ödemede bulunulur. 

Yukarıdaki fıkra dışındaki öğretim üye ve 
yardımcılarına bahis konusu zam olarak her 
ay kadro aylıkları tutanının c/o 40'ı oranında ek 
bir ödeme yapılır. 

Bu ödeneği Üniversite dışında görev alan
lar veya serbest meslek icra edenler alamaz
lar. 

Üniversite tıp fakültelerinde 'kurulacak dö
ner sermayeden faydalanan kurum ve hastane
lerde çalıştırılacak tabip, diş tabibi, meslek 
okulHai'iından ve meslekî kurslardan mezun yar
dımcı personeli ile eczacı, biyolog, psikolog, 
sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, 
sağlık idarecisi, kimyager, kimya lisansiyle, 
kimya mühendisi ve v eterin erle re her ay maaş
larına munzam olarak 2 500 lirayı geçmemek 
üzere döner sermaye gelirlerinden karşılanan 
bir tazminat verilir 

Ancak tazminat alanlar, hariçte serbest ola
rak meslek ve sanatlarını icra. edemezler. Res
mî ve özel herhangi bir müessesede maaşlı!, üc
retli veya sözleşmeli (Ek öğretim görevi ha
riç) ek görev alamazlar'... 

İlgili organlarca tespit olunacak yönetmeli
ğe göre günlük norma! çalışma saatleri dışın
da kurum ve hastanelerin 'dâhilinde ve haricin
de hizmet görecek dördüncü fıkı alla yazılı 
personele prim verilir. 

Yukarıdaki hükümlerin uygulanacağı ku
rum ve hastanelerde çalışacak personele veri
lecek tazminat miktarı ve ödeme şekil ve şart
ları bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAM — Madlde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Efendim, ben 

burada Hükümetten bir hususta bizi aydınlatma
larını rica edivorum. 

Şimdi çok sevdiğimiz ve •beğendiğimiz ve ha
kikaten çok iyi bir kanun olduğuna inandığımız 
Personel Kanunu, tatbikatı sırasında aşağıyı din
lemediğimiz ve aşağıdan gelmed'ği'miz için birçok 
yollar bulmaya çalıştık; ama o yollar hiçbir zaman 
bizi tatmin etmiyor. Bakın şimdi burada da üni
versite mensuplarına bâzı yollar bulmaya çalışıyo
ruz. Bu tatmin etmez arkadaşlar. Bu işi biraz 
daha güçleştirir. Bakın o ne? «İş güçlüğü, iş ris
ki ve teminindeki güçlük...» Niye, bu kanunu za
manında niçin iyi çıkarmadın, memleket gerçekle
rine göre neden çıkarmadın da yeni yeni şeyler 
buluyorsun, «İş güçlüğü, iş riski, teminindeki güç
lük» gibi... 

Şimdi değerli ve Sayın Bakanımdan rica edi
yorum, onun sağduyusuna çok inanırım; acaba 
burada, adliyede zabıt katibine 150 lira verdik, 
250 lira başkâtibe verdik, icra memuru
na 150 lira verdik, ondan ila vergi kes
tik. 250 lirayı 157 lira olarak, 150 li
rayı da 100 küsur lira olarak verdik. Şimdi 
% 35 - 40 nispetinde bir şeyler vermek istiyoruz 
sayın profesörlerimize ve doçentlerimize. Acaba, 
bu % 35 ve c/c 45 1er vergiye tabi midir, değil 
midir? Yani bunu da burada kuşa döndürecek mi
yiz, döndürmeyecek miyiz? Bunu lütfen açıkla
yın. Acaba bu vereceğimiz % 35, % 40lardan 
ki, bu memleket için çalışsın, güleryüzlü, tatlı 
dilli olsun, memlekete hizmet etsin diye vereceğiz; 
bunlardan vergi alacak mıyız? Banlar birer çare; 
iş riski, iş güçlüğü birer çaredir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye".. Buyu
run Sayın Atmaca. 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı 
açık oylamasına oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı? («Var» sesleri.) Varsa lütfen kullansın
lar. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

16 ncı madde üç anahüküm getirmektedir. Bi
rincisi üniversitelerin yöneticilerine aldıkları kad
ro aylıklarının % 35'inin ilâve olarak iş güçlüğü, 
iş riski ve teminindeki -güçlük zammı olarak öden
mesini, 

İkincisi de, öğretim üye ve yardımcılarına 
kadrolarının % 40'mm ilâve olarak ödenmesini 
öngörmektedir. 
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Burada öğretimle ilgili .yönetici ye öğretici
lere kadrolarının muayyen oranında 'bir ödeme 
yapılması gayet yerinde ve uygun bulduğumuz 
bir husustur. Ancak, yarının öğretim üyesi, do
çenti, profesörü olacak asistanların bu madde kap
samı dışında olduğu kanısındayım. 

Yetenekli, çalışkan, dürüst ve istidatlı birta
kım gençlerimizi asistan olarak alıp, ileride öğre
tim üyesi yet iştirebilmenin yollarından 'birisi de, 
onları maddeten tatmin 'etmektedir. Bu kanun
da asistanlara tanınan pek küçük bir hak vardır, 
o da müktesep haklarının bir üst derecesinden 
maaş almalarıdır. 

Değerli arkadaşlar, Parlâmentodaki ve bakan
lıklardaki memurların çoğu iki, üç, dört üst dere
ce almaktadırlar. İlim adamı yetiştireceğimiz 'li
sanlara da, onları daha rahat çalışabilecek 
kim olanaklara kavuşturmak zorundayız 

Burada ikinci bir husus da, «Bu ödeneğ il -• 
versite dışında görev alanlar veya şerbet rv 
lek icra edenler alamazlar.» deniyor. Doğru. 

Üçüncü hükmü de, «Döner sermayeden 2 500 
liraya kadar bir ödeme yapılmasını...» kanun ön
görüyor. Bu 2 500 liraya kadar olan ödemelerden 
tıp asistanları faydalanacak mıdır? Bu hususta bir 
açıklık yok. 

İkincisi, gerek bu 2 500 liraya kadar olan öde
nekler, gerekse % 35, % 40'1ar hangi yergilere 
tabidir? Bunların brüt ölçüler üzerinden mi, net 
tutarlar üzerinden mi kesileceği hususunda da bir 
açıklık yoktur. Bunların da burada açıklanması 
yerinde olur. 

Genel konuşmamda da arz ettiğim gibi, döner 
sermaye yönetmelikle tespit edilecek bu munzam 
ödenekleri karşılamadığı takdirde, nasıl bir yol 
tutulacaktır? Diğer taraftan şimdiye kadar tıp fa
kültelerimize bağlı hastanelerimizde muayyen 
oranda ücretsiz fakir hastalar tedavi edilmekte 
idi. Bu döner sermayeden prim ödeme usulü gel
dikten sonra, bu fakir hastaların tedavisine de
vam edilecek midir, edilmeyecek midir? Bu hu
susun da açıklığa kavuşturulmasını rica eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Sayın Bakan buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşık Mil.ctvekili) — /avın Başkan, de
ğerli arkad-ı.şhrmı; 

Sayın Halil Özmeıı arkadaşım konuşmasın
da, iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 
zamları gibi meselelerin eskiden yapılmadığını; 
akla geldiği için şimdi konduğunu söylediler. 
Tabiî bu iş böyle değil; 057 sayılı Personel 
Kanununun ek maddesi, 31 . 7 . 1970 gün ve 
1327 sayılı Kanunun 71 nei maddesi ile getiri
len ek madde; sayın Halil Özmeıı'e arz ediyo
rum; iş güçlüğü, iş riski ve temindeki güçlük 
zamları ile ilgilidir. Bu ek maddeyi okuyorum: 

«Hayat ve sağlık için tehlike veya çalışma 
şartları bakımından güçlük arz eden veya nor
malin üstünde gayret sarfını gerektiren veya 
eleman temininde müşkülât çekilen görevler 
için iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 
zamları ödenir.» Bu Personel Kanununun bir 
maddesidir. Bu kanunun bu maddesinden fay-
dalaıımak suretiyle üniversitedeki öğretim üye
lerine, profesöre re, d .Q<:.W. i ere, asistanlara bir 
zam tertiplenmiştir. Bu zaım ile üniversite pro
fesörleri, rektör yardımcıları, fakülte dekan
ları, yüksekokul müdürleri, profesör ve doçerl-
lere ek gösterge hesaba katılmaksızın her ay 
kadro aylıkları tutarının % 35'i oranında, bir 
ilâve maaş verilecektir, bu ek gösterge tutarın
dan gayri. 

Bir arkadaşım da; «asistanlara da verilecek 
mi » diye buyurdular. Bunu takip eden fıkra
da, «Yukardaki fıkra dışındaki öğretim üye ve 
yardımcılarına bahis konusu zam olarak her- ay 
kadro aylıkları tutarının c/c 40'ı oranında ek 
bir ödeme yapılır» denilmektedir. Birincilere 
% 35, ikincilere % 40. Yani asistanlara, profesör
den daha fazla miktarda bir nispet tatbik edil
mektedir. Bunun böyle oluşunun sebebi, asistan
lara ek gösterge parası verilmeyişinden ötürü, 
aşağı yukarı bir muvazene meydana getirmek 
için yapılmıştır. 

Şimdi sayın Atmaca Arkadaşını bir soru da
ha sordular. «Tıp fakültesindeki doktorlara da 
bu verilmiyor mu.» dediler. Şimdi, burada bir 
konu var. Döner sermayeden 2 500 lirayı geç
memek suretiyle üniversitelerde çalıştırılan ve 
fakat akademik kariyere dahil olmamış bulu
nanlara verilecektir. Akademik kariyere dahil 
bulunanlar yukarıdaki maddelerden faydalana
caklar, akademik kariyere dahil olmaya^ ele
manlar da Devlet hastan elerinclekilerin fayda
landıkları gibi o miktarda faydalanmış olaeak-
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lar. Böylece onları birinci gruba dahil etmemiz 
mümkün değildir. Meselâ burada diyelim ki ; 
tıp fakültesinde bir vazifeli var, doktordur; 
ama akademik kariyere dahil değildir. O döner 
sermayeden alacaktır, öbüründen almayacak. 

Burada iki arkadaşım konuştu, Sayın At
maca, «Fakirler bundan sonra bu hastanelerde 
tedavi edilemeyecek mi?» dedi. Gayet tabiî te 
daıd edilecektir. Fakir hastaların tedavileri, 
hanıgi hastane olursa olsun hastanelerimizde ya
pılacaktır. 

Teşekkür ederim. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kanım, bir sualim var. 

BAŞKAN — Sual sormak istiyorlar elen
dim. 

Buyurunuz sorunuz Sayın' Özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Özür dilerim 
benim sualim bu değildi. Başkâtibe 250 lira bir 
iş riski veriyorsunuz ondan vergi kesiyorsunuz 
eline ayda 153 lira geçiyor. Şu % 35, % 40 var 
ya bunlardan vergi alacakmısınız dedim, Sayın 
Başkanım. Buna cevap verilsin lütfen. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Rica ederim, mevcut vergi 
kanunlarımız nasıl vergi kesilmesini icap etti
riyorsa o şekilde kesilecektir, arz ederim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Mesele yok. 
Memnun oldum. Hiçbir şeye tesir etmeyecektir 
o. Çünkü, ben bu işin içindeyim, biliyorum. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?.. Komisyon görüşecek m i l 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Hayır. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakere 
sona erdi. 

Şimdi bir takrir var, okutuyorum: 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanın izahatı karşısında geri 
aldım. 

BAŞKAN — Takririnizi geri 'alıyorsunuz. 
Takrir geri verildi. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 
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Yurt dışında görevlendirme : 
Madde 17. — Üniversiteler Kanununa göre 

yurt dışında görevlendirilen öğretim üye ve 
yardımcılarına Devlet memurlarının taıbi oldu
ğu esaslara göre ödemede bulunulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Emekliliğe sayma : 
Madde 18. — Üniversite öğretim üyelerinin 

ve yardımcılarının Emekli Sandığına tabi ol
maksızın, doktora öğrenimi veya tıpta uzman
lık için yurt iğinde veya yurt dışında geçirdik
le ui sürenin en çok 5 yılı Emekli Sandığı Ka
nununa göre borçlanmaları şartı ile emekliliğe 
esas hizmet sürelerine eklenir. Bu kimseler adı
na borç kaydedilecek miktar, borçlandırılıan sü
renin geçtiği tarihlerdeki kesenek ve karşılık
lar oranına göre ve o tarihlerde meslekte bu
lunmuş olsalar idi almaları gereken aylık tuta
rı üzerinden, üç yılda bir terfi etmişçesine he
saplanarak tespit olunur. 

Bu madde hükmünden yararlanaıbaimek 
için; öğretim üyelerinin bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, öğretim 
üyeliğine yeniden atanacak olanların atandık
ları tarihten itibaren 2 yıl içinde T. C. Emekli 
Sandığına yazılı olarak başvurmaları şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim <? Yok. 

Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
1. — Görüşülmekte olan tasarının 18 nci 

maddesi, S. Sayısı 288 (doktora) dediğimiz bir 
akademik dereceyi değerlendirmektedir. Üni
versite öğretim üyesi veya yardımcısı olmayan 
fakat Emekli Sandığına bağlı olmaksızın dok
tora öğrenimi yapmış bulunan Devlet memur
ları da vardır. Bunların da aynı değerlendir
meden yararlanmalarına imkân vermek gere
kir. Zira, üniversite öğretim üyeleriyle yardım
cılarının Emekli Sandığına bağlı olmaksızın 
doktora öğrenimi için yurt içinde veya yurt 
dışında geçirdikleri sürenin, en çok beş yılını 
borçlanmak suretiyle emekliliğe esas hizmetten 
sayıp da aynı durumda olan Devlet memurla
rını bu imkândan yararlandırmamak, hem bu 
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kamın ile güdülen, amaca, hem de Anayasanın 
koyduğu eşitlik ilkesine aykırı düşer. 

2. — Teklifin, uygun olmakla beraber bu 
kanunda yer almaması gerekeceği yolunda ile
ri sürülecek görüş de doğru sayılamaz. Günkü, 
konu, akademik bir derecenin değerlendirilme
si konusudur ve üniversite ile doğrudan doğ
ruya ilgilidir. 

Bu nedenlerle görüşülmekte olan tasarının 
18 nci maddesine aşağıda yazılı fıkranın ek
lenmesini teklif ederiz. 

(lEmcikli Sandığına tabi olmaksızın doktora 
öğrenimi yapmış bulunan diğer Devlet memur
ları da bu madde hükmünden yararlanabilir
ler.) 

Tokat 
Zilini Bet il 

BAŞKAN — Sayın Beril, teklifiniz gerek
çeliydi. Ayrıca açıklamaya ihtiyacınız var mı? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — C4erekçe yok. 
BAŞKAN — Peki. 
Lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye? 

Yok. 
ıSaym Bakan katılıyorlar mı? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ? 
BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KÂZIM K A R A A Ğ A O L I O C T L U (Afyon Karahi-
sar) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. 

Teklifi dikkate alınmak üzere oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Tek-
'if reddedilmiştir. 

Maddeyi okunduğu üzere oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
ed ilm iştir. 

Uygulama, başlangıcı : 
Madde 19. — Bu kanunun aylıklarla ilgili 

malî hükümleri 1 . 3 . 1970 tarihinden, aylıklar 
dışındaki ödemelerle ilgili hükümler bu kanu
nun yayımını takibeden aybaşından itibaren 
geçerli olmak üzere uygulanır. 

'Şu kadar ki, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihteki durumu itibariyle ve bu kanun hü
kümlerine göre yapılan intibak sonucunda tes
pit edilen yeni derece ve kademe aylığı ile, 
1 . 3 . 1970 tarihinden bu kanunun yürürlük 

tarihine kadar, bu kanun gereğince yapılacak 
intibaka esas olan aslî görevinden dolayı kaldı
rılan hükümlere istinaden ödenen aylık, ücret, 
819 sayılı Devlet Memurlarına Avans Suretiyle 
Ödeme Yapılmasına Dair Kanun uyarınca öde
nen avanslar ile aynı Kanunun 1 ve 5 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 30 . 12 . 1971 
tarih ve 1508 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
göre avans suretiyle yapılan ödemelerle bu gi
bi ödemeler toplamıı mahsub edildikten sonra, 
noksan ödeme yapılmış ise, fark ilgiliye ödenir. 
Fazla ödeme yapılmış ise ilgiliden tahsil olu
nur. (Ek görev ücreti, vekâlet ücreti, fazla me
sai ücreti ve 6245 sayılı Kanuna göre yapılan 
ödemeler bu mahsupta dikkate alınmaz.) 

1 . 3 . 1970 - 1 . 6 . 1973 dönemi için yapılan 
noksan ödemelerin tediye şekli ve tarihleri Ba
kanlar Kurulunca tespit olunur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer kurum, mensuplarını ilgıilendiren 
hükümler 

Madde 20. — Bu Kanun hükümleri, 7334 
sayılı Kanun ve e'kleri ile kurulan İktisadî 
ve Ticarî İlimler Akademilerinin, 1172 sayılı 
Kanunla kurulan Devlet Güzel Sanatlar Aka
demilerinin ve 1184 ve 1418 sayılı kanunlarla 
kurulan Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demilerinin ve 1472 sayılı Kanunla üniver
site ve akademilere bağlanmış olan yüksek 
okulların öğretim üye ve yardımcıları hakkın
da da uygulanır. 

Anca'k. 1. T. İ. Akademilerinde Akademi 
Başkanı, Akademi Profesörler Kurulu ve Aka-
demilerarası Kurul, bu Kanundaki Üniversite 
Rektörü, Üniversite Senatosu ve Üniversiteler
arası Kurulun görevlerini; Devlet Güzel Sa
natlar Akademilerinde Akademi Başkanı, Aka
demi Genel Kurulu ve A'kademilerarası Kurul, 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademile
rinde ise Akademi Başkam, Akademi Yöne
tim Kurulu ve Akademilerarası Kurul, Üni
versite Rektörü, Üniversite Senatosu ve Üni
versitelerarası Kurulun görevlerini yaparlar. 

BAŞKAN - - Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Hazerdağlı, buyurunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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Bu madde, büyük bir boşluğu dolduran bir 
maddedir. Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri öğretim üyelerini de içine almış 
olması ile Anayasa Mahkemesinin bundan önce 
vermiş olduğu, akademi öğretim ' üyelerinin, 
akademilerin, üniversite kapsamı içinde ola
cağı yolundaki bir boşluğu da doldurmuş 
bulunma'ktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan önce bir 
boşluk meydana geldi. Akademiler, bilhassa 
DeVlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
öğretim üyelerinin üniversiteler statüsüne dâ
hil mi, değil mi diye birçok ihtilâflar doğu
yordu ve akademiler öğretim üyesi bulamı
yorlardı. Gerek Üniveriste Reform tasarısı ile 
gerekse bu madde ile akademiler öğretim 
üyesi bulmakta, artık müşkülât çekmeyecekler
dir ve bu suretle Doğu - Anadolu'da, Ana
dolu'nun birçok yerlerinde öğretim üyesi bu
lamayan akademiler öğrettim üyesi bulma 
imkânına kavuşmuş olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademileri de bu madde ile 
üniverisıte statüsüne dâhil olunca, kala kala 
bugün müzakereler sırasında öne sürülen As
kerî Tıp Akademisi kalıyor. 

Arkadaşlarım, bunun Komisyonda da mü
zakeresi yapıldı. Askerî Tıp Akademisi öğ
retim üyelerinin, üniveriste öğretim üyele
rinden farklı olduklarını kimse söylemiyor. 
Bunlar aynen üniversitenin profesörü, üniver
sitenin doçenti, asistanı gibidirler. Buna kim
senin itirazı yok. Gönül arzu ederdi ki, bu 
kanun da bunlarla beraber çıkmış olsun; ama 
muhterem arkadaşlarım, Askerî Tıp Akade
misi, Millî Savunma Bakanlığına bağlıdır. 
Millî Savunma Bakanlığı camiası içerisinde 
profesör olmuş bir askerî albay ile, bir hâ
kim albay, bir mühendis albay meselesinin 
henüz halledilmiş olduğuna kani değilim. 
Bunların statülerinin kendilerince önceden ta
yin edilmeleri lâzım idi; ama tam bu Kanun 
Meclisten çıkıp Senato Komisyonuna geldiği 
sırada bu [konunun halledilmesi istenildi. 

Muhterem arjkadaşlar, şimdi binlerce pro
fesör ve doçentin meselesini halleden ve sayın 
Bakanın da dediği gibi, Üniversite Reform ta
sarısınla paralel olarak gelmiş olan bu tasarı, 
yıllardır beklemiş yıllardır halledilememiş 

bir mesele. Daha evvel çıkarılan Personel Ka
nunu ile halledileıneyen birtalkım meseleler 
'oldu; 

Şimdi arz ediyorum, bir binayı yapmışız, 
tam bitirmek üzereyiz, yahut da ikinci katın 
yapımına gelmişiz, buna paralel ola.n bir bina
nın buna katılması, buna saptanması lâzım, 
ama halledilmemiş. Esasen, kendi içinde hal-
'.edilmemiş. Bilfarz, kendi içinde halledilmiş 
olduğunu kabul etselk bile, bu binaya diğer 
eki monte etmek suretiyle bu Kanunu Millet 
Meclisine bir daha göndererek işi uzatmış ola
cağız. 

Tekrar ediyorum, «Bir işin ihmalinden 
imali evlâdır» kaidesi vardır. Bunu çıkara
lım; onların kanunlarını da, sonra çıkaralım. 
Çünkü, kendi meselelerini hallettikten sonra 
böyle bir kanunun çıkarılması için Allah gös
termesin Parlâmentomun yok olması lâzımdır. 
Başka bir sebep yok. 

Onun için, bütün üniversitelerdeki huzur
suzluğu, bütün bir meseleyi getirip buna 
bağlarsak o zaman, bu binanın da yapılmasını 
durdurmuş olacağız. Yoksa, hemen çıkarıl
masını gönlümüz istiyor. Askerî Tıp Akade
misi hocalarının da aynı statüden, aynı za
manda faydalanmalarını istiyoruz; ama geç 
kalınmıştır. Nasıl olmuşsa olmuş. Olabilir 
işte, olmuş bir defa. Esasında ben bu konu
nun kendi içlerinde halledilmemiş olduğunu 
zannediyorum. Eğer halledilmiş olduğuna 
kani olsam, bugün bu işin haksızlık olma
sın, hepsi beraber çıksın, bu da Millet Mec
lisine gitsin, tekrar geri dönsün, onlar da 
haklarını diğerleri ile beraber alsın diyeceğiz; 
ama ben Millî Savunma Bakanlığında bu me
selenin halledildiğine kani değilim. 

Askerî Tıp Akademisi, ne olursa olsun, 
Millî Savunma Bakanlığına bağlıdır, üniversi
tedir, üniveriste statüsüne dâhildir. Onu hal
letsinler. Biz burada ayrılık meydana getir
meyelim, iyi bir şey yapalım derken, işi he
men yapalım derjken bir ayrılık, meydana ge
tirmeyelim ve omları buraya getirip monte 
ederek bu işi de uzatmayalım. 

Bu suretle, bu madde büyük bir boşluğu 
doldurmuştur. Bilhassa Devlet Mimarlık: ve 
Mühendislik Akademisi meselesini de hallet
miş bir maddedir ve üniversiteyi de Devlet 
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Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ile 
aynı çatı altında olma fobisinden kurtardığı 
için de bu madde yerindedir. Bu madde, bir
çok büyük meseleyi halleden bir maddedir, 
Maddenin kabulü gerekir, saygılar sunarım, 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın özden, buyurunuz. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş-

jkan, muhterem arkadaşlar; 
Bir - iki kelimelik malûmat daha rica ede

ceğim. Hu|kukda «hakkı müktesep» var; kaza
nılmış haklar asla geriye alınamaz. Sayın Ba
kanın şu sözleri karşısında kendisinden rica 
ediyorum, Hükümet olarak; 

Şimdi, şu konuşmalardan sonra Askerî Tıp 
Akademisindeki değerli arkadaşlarımızla ko
nuşarak bundan sonra aynı şekilde yürür
lükte olmak şartı ile, kazanılmış haklar ge
riye alınamaz, hukııjk prensibi, aynı şartlar 
altında yürürlüğe girecek bir kanun yapaca
ğınızı burada açıklamanızı rica edeceğim. 

Günkü arkadaşlar, problem yaratmayalım. 
kendi kendimize memleketin işlerini geriye 
doğru götürmeyelim. Her geçen gün kalkın
maya ihtiyacımız var. Kimseyi küstürmeye
lim. Hükümeti temsil eden saym Balkanımız 
bize, «Evet, kazanılmış haklarım dokunma
yacağız» desin. Muhterem arkadaşlarımızla 
görüşeceğiz, Askerî Tıp Akademisini de bu
raya dâhil edeceğiz. 

Bir şeyi daha rica edeyim sayın Bakanım
dan, Ankara Üniversitesi burada. İstanbul 
Üniversitesi de orada, neden burada bir aka
demi konusu var? Onları birleştirdim, ora
lara bağlayalım. İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi, Güzel Sanatlar Akademisi. Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademilerini de fa
külte haline getirelim ve daha pratik iş gör
meye çalışalım. 

Bu konuda konuşmak için söz aklım, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca buyurun. 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı

nın açık oylaması için oy kullanmayan sayın 
üye var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

ıSenato müzakerelerinde kanunların noksan
lıkları, eksiklikleri, hataları zaman zaman görü

lür, ama «Aman Millet Meclisine gitmesin, iş 
uzamasın, ileride düzeltilir» düşüncesiyle bu 
noksanlıklara göz yumulur. Bu hiç birimiz tara
fından tasvibedilmeyen bir tutum olmakla be
raber, maalesef zaman zaman hele böyle tatile 
yaklaştığımız, aceleye geldiği zamanlarda bu yo
la saptığımız çok vâki oluyor. İşte bu kanunun 
müzakeresinde de bu yola sapılmaktadır. 

Arkadaşlar, bir noksanın giderilmesi yıllar 
istiyor. 657 sayılı ve 1327 sayılı yasaların yürür
lüğe girmesinin üzerinden 3 seneye yakm zaman 
geçti. Bu yasalar çıkarken üniversitelerin per
sonel yasasının da hemen en kısa zamanda geti
rileceği ve çıkarılacağı söyleniyordu; ama ara
dan bu kadar zaman geçtiği halde birtakım yan 
destek mahiyetinde yasalar çıkarıldı, esas yasa 
2,5 - 3 sene sonra gelebildi. Bu doğru bir şey de
ğil. Nihayet bugün burada biraz sonra kabul 
edeceğimiz bu kanunda yapılacak bir düzeltme, 
bir değişiklik yarın, öbür günde Millet Meclisin
de kabul olunur, nihayet kaybedeceğimiz zaman 
bir veya iki gündür. 

O bakımdan, bu gerekçe olamaz, kanunları 
noksansız çıkartmak görevimizi bir nevi ihmâl 
olur. 

Üniversite Kanununu bir hafta evvel çıkar
dık. Onun 1 ııci maddesinde ve daha birçok mad
delerinde «Yüksek öğretim bir bütündür» ilke
sini gerçekleştirdik. Ama ayrılıklar olmasın, aka
demidir, üniversitedir, fakültedir, yüksek okul
dur gibi çelişkili birtakım deyimlerden ve sür
tüşmelerden kurtarmak için yüksek öğrenimi 
her yönüyle, disipliniyle, öğretim şekilleriyle ve 
memlekete hizmet, yönüyle, gençlik yetiştirme 
yönüyle bir bütün olarak, bir bütünlük ilkesi 
içinde birleştirdik, ama burada yüksek öğreni
min, özlük haklarını tanımlayan bu kanunda yi
ne bu müesseseleri sınıflandırmaya çalışıyoruz ve 
sınıflandırmışız. Hattâ o kadar gayriâdil bir 
sınıflandırma ki, üniversite ve üniversiteye bağ
lı olanların dışındaki birtakım meselâ, 7334 sa
yılı Kanunla, 1184 sayılı Kanunla, 1418 sayılı 
Kanunla, Jİ72 sayılı Kanunla ve 1472 sayılı 
Kanunla kurulan yüksek öğrenim kurumlarını 
bu Personel Kanununun içine almışız, üniver
siteler dışında olduğu halde, ama aynı kariyeri, 
aynı akademik unvanları taşıyan ve ilmî araştır
malar yapan, bilim yuvası olan Gülhane Askerî 
Tıp Akademisini bunun dışında tutmuşuz. Diğer 
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yandan, Sağlık Bakanlığına bağlı Sosyal Hiz
metler Akademisini bunun dışında tutmuşuz, 
diğer yandan lise ve dengi okul üstüne 3 sene 
öğretim yapan eğitim enstitülerini, 4 sene öğ
renim yapan erkek teknik yüksek öğretmen okul
larını bunun dışında tutmuşuz. 

Belki bu gibi kurumlarımızda öğretim görevi 
yapan bocalarımızı, belki profesör ayarında 
maddî imkânla donatmak mümkün değil, ama 
hiç olmazsa üniversitelerdeki diğer öğretim yar
dımcıları ayarında bunların da düşünülmesi ve 
tatmin edilmesi gerekirdi. 

Arkadaşlar, bu maddenin en büyük hatası, 
üniversite dahil, yüksek öğrenimi bir bütünlük 
ilkesi içinde birleştirdiğimiz halde, burada ayır
mış olmamızdır. Bu bakımdan, bu konuda bir 
önerge takdim ettim, fazla bir zaman almaya
caktır, iltifat buyurulursa bir noksanlık gideril
miş olacaktır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Bakan görüşecekmisiniz efendim? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Bir önergeden bah
sedildi, önergenin mahiyetini bilmiyorum, öner
ge okunsun ondan sonra arz ederim. 

BAŞKAN — Söz isteyen olmadığı için mad
de üzerindeki müzakereler sona ermiştir. Öner
gelere geçiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üniversite Personel Kanununun 20 nci 

maddesi 4 ncü satırındaki «okulların» kelime
sinden sonra aşağıdaki cümlenin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

«7355 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Hiz
metler akademileri, eğitim enstitüleri ve harp 
"akademileri, Gülhane Askerî Tıp Akademisi.» 

BAŞKAN — Maddenin 4 ncü satırında yük
sek okulların kelimeden sonra aynen ilâve edi
lecek ibare şöyle, «7355 sayılı Kanunla kurulan 
ısosyal hizmetler akademileri, eğitim enstitü
leri ve harp akademileri, Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi.» ibaresi eklenecek ve cümle yine 
bildiğimiz bigi devam ediyor. 

Şimdi, önerge sahibi açıklama yaptı, lehin
de, aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı? 

25 . 6 . 1973 O : 1 

Lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye yok. 
Hükümet mütalâa verecek mi? Yerinizden de 
olur buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Sayın Başkanım, 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi hakkındaki Hü
kümetimizin görüşünü daha önce arz etmiştim, 
onun için tekrar etmek istemiyorum. 

Yüksek okullar konusu ise; ayrıca Devlet 
Memurları Kanununda bir madde halinde mev
cuttur. Üniversiteler dışında kalan yüksek öğ
retim müesseselerinde öğretim görevi yapan
lar» demek suretiyle ayrıca Personel Kanunun
da yer almıştır, buraya ilâve 'edilmesi mümkün 
değildir. Bunların durumları ayrıca mütalâa 
edilebilir. Önergeye katılmıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —> Önergeye katılmıyorlar. Ko

misyon katılıyor mu? 
BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Aynı gerekçelerle önergeye katılmadı
ğımızı ifade ederiz. 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alınmak üze
re oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum, kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 21. — Bu kanun hükümleri, 7163 sa
yılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsü kadrosunda çalışan 
profesörler, öğretim ve araştırma mütehassıs
ları (Doçentler gibi) ve asistanları hakkında da 
uygulanır. 

Bu kanun hükümleri gereğince Üniversite
lerarası Kurul tarafından alınan kararlar bu 
kurum mensuplarına da aynen uygulanır. 

Bu kanunla Senato ve diğer kurullara veri
len görevler Türkiye ve Orta Doğu Âmme İda
resi Enstitüsü İdare Heyeti tarafından ifa edi
lir. 

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

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

İntibak işlemlerini yapacak merci : 
Geçici madde 1. — Bu kanuna tabi öğretim 

üye ve yardımcılarının intibak işlemleri 9 üye-
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den oluşan Merkez İntibak Komisyonunun Yö
netmelikle tespit edeceği genel esaslar içinde 
ilgili üniversite ve bu kanuna tabi müesseseler-
ce teşkil edilecek intibak komisyonları eli ile bu 
kanun hükümlerine göre yapılır. 

Merkez İntibak Komisyonuna, Millî Eğitim 
ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Personel 
Dairesinden birer temsilci, bu kanuna tabi üni
versitelerden üç temsilci ve bu kanuna tabi di
ğer müesseselerden üç, temsilci katılır. Üniver
site temsilcilerini ilgili üniversite rektörleri, bu 
kanuna tabi diğer müesseselerin temsilcilerini 
bu müesseselerin başkanları bir arada yapacak
ları toplantıda seçerler. 

Merkez İntibak Komisyonunca 1 nci fıkra
ya göre hazırlanması öngörülen Yönetmelik bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay için
de yürürlüğe konulur. 

İntibak komisyonlarının kararlarına karşı 
Merkez İntibak Komisyonuna, kararların tebli
ği tarihinden itibaren ilgililerce 30 gün içinde 
itiraz edilebilir. 

Merkez İntibak Komisyonu itirazları en geç 
60 gün içinde karara bağlamakla yükümlüdür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul •etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İntibak işlemleri için süre : 
Geçici madde 2. — İntibaklar geçici 1 nci 

maddede sözü gecen yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren en geç 
üç ay içinde bitirilir. Bu süre içinde eski hüküm
lere göre yapılmakta olan ödemelere devam 
olunur. 

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

Maddeyi ojdarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İntibak işlemlerinde diğer hususlar : 
Geçici madde 3. — Bu kanun kapsamına gi

ren personelin bu kanun gereğince yapılacak 
intibaklar sonunda girebilecekleri derece ve 
kademelerinde alacakları aylık tutarları ile bu 
kanunla öngörülen diğer ödemelerin toplamı 
7244 sayılı Kanunla tespit edilen aylık tutarla
rına çeşitli kanunlarla yapılan her türlü zam, 
avans, ödenek ve tazminatın eklenmesinden 
sonra elde edilecek miktardan aşağı olduğu 

| takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve 
derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var m i l . Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul -eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Bu kanunun 2 nci mad
desindeki başlangıç dereceleri esas alınmak su
retiyle, profesörlerin ve doçentlerin (kadrosu
na bakılmaksızın) bu kanuna göre değerlendiril
mesi öngörülen hizmetlerde geçen sürelerin her 
yılı bir kademe ilerlemesi, her 3 yılı bir derece 

I yükselmesine esas olacak şekilde değerlendiri
lir. 

Bu kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerindeki 
başlangıç, dereceleri esas alınmak suretiyle asis-

I tan, öğretim görevlisi ve diğer yardımcıların 
bu kanun kapsamına giren kurumlarda başarılı 
geçen hizmetleriyle 657 sayılı Devlet Memur-

I lan Kanunu ve ek ve tadillerine göre değerlen
dirilmesi öngörülen hizmetleri birleştirilerek 

I her yılı bir kademe ilerlemesi, her üç yılı 
bir derece yükselmesine esas olacak şekilde de
ğerlendirilir. 

Yapılacak değerlendirilmede bu kanunun 
8 nci maddesi hükümleri de gözönünde bulun-

I durulur. 
Ancak, öğretim üye ve yardımcıları bakı

mından bu inibak kendilerinin Devlet Memur
ları Kanunundaki hükümlere göre intibak etti
rilebilecekleri derece ve kademelerden daha 
aşağısına yapılamaz. «Bu gibilerin kazanılmış 
hakları saklı tutulur». 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5. — İntibakların tamamlan
masını müteakip, intibak sonuçlarına ve yeni 
ihtiyaçlara göre, tespit edilen kadro cetvelleri 
bütçe kanunlarına ekleninceye kadar kadro 
aranmaksızın usulüne uygun olarak düzenlen
miş intibak formlarına dayanılarak aylık öde
nir. 

BAŞKAN —• Madde tize rinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

I Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
J 1er... Kabul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
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Geçici madde 6. — Personel Kanunundan 
evvel emekli olmuş profesörlerin intibakları 
2 nci maddedeki hükme göre yapılır. 

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

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler : 
Geçici madde 7. — a) 81.3.1926 tarih ve 

788 sayılı, 20 . 6 . 1927 tarih ve 1108 sayılı, 
30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı, 28.2.1959 tarih ve 
7244 sayılı kanunlarla bunların ek ve tadille-
ritajdeki hükümlerin bu kanuna tabi kurumlar 
için uygulanması, İm kanunun yayımı tarihin
de sona erer. 

b) Bu kanunun 20 nci ve 21 nci maddele
rinde sözü edilen kanunların bu kanuna aykırı 
hükümleri • 

•c) 13 . 6 .1946 tarih ve 4936 sayılı Kanun 
ile ek ve tadillerinin bu kanuna aykırı hü
kümleri, 27.10.1969 tarih ve 1187 sayılı Ka
nun hükümleri; 

d) Bu kanuna tabi kurumların çeşitli teş
kilât kanunlarındaki bu kanuna aykırı hüküm
leriyle, yukarıdaki fıkralara göre yürürlükten 
kaldırılan kanunlara atıf yapan hükümleri; 

e) 819 sayılı Kanunu değiştiren 31.12.1971 
tarih ve 1508 sayılı Kanun hükümleri; 

f) 22 .5 .1967 tarih ve 871 sayılı Kanu
nun 5 nci, 3 .2 .1969 tarih ve 1099 sayılı Kanu
nun 3 ncü, 14 . 4 .1970 tarih ve 1253 sayılı Ka
nunun 2 nci maddeleri hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Ancak, bu kanunun 15 nci maddesinde ön
görülen «Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği» 
Bütçe kanunlarında yer alıncaya kadar yukarı
daki fıkrada bahsi geçen kanun hükümleri ge
reğince yapılan ödemelere aynı miktarlar üze
rinden devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var m i l . Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaıbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 
Madde 22. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eıden-
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme : 
Madde 23. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte-. 
olmak üzere söz isteyen sayın üye var mı?.. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Lehinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Özmen, buyu
run. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, vakit olmadığı için maruzatımı 
bir iki kelime ile bitireceğim. 

Arkadaşlar, Üniversite Personel Kanununun 
getirilmesinden dolayı Hükümete teşekkür 
ederim. Şahsen, bu kanunu bir adını olarak 
kabul ediyorum; bir adım atılmıştır. Yalnız, 
verilecek olan r/r 35 ve % 40 ek ödemeler hiç
bir şey ifade etmeyecektir. Günkü, bunlardan 
da vergi kesilecek ve kuşa dönecektir. Bunun 
için. hiçbir netice alamayacağız. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde aleyh
te söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 
280 S. Sayılı Toprak ve Tarım Reformu ka

nunu tasarısının yapılan açık oylamasına 139 
sayın üye iştirak etmiş; 124 kabul, 13 ret, 2 çe
kinse r oy kullanılmıştır. Böylelikle tasarı Cum
huriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

Birleşime, 14,30'da devam etmek üzere ara 
veriyorum. 

(Kapanma Saati! : 13,00) 
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KÂTİPLER 

İKİNCÎ OTURUM 
AçıM ISaJaJtd : 14,30 

BAŞKAN' : Bas!kairveMl Maci'fe Zetrien 
Osman Nuri- Canpol'ajtJ (Konya), Bahriye Üoolk (Cunıîhur(başİ2aının'ca} S. Ü.) 

77 nci Birleşimin ikinci oturu-BAŞKAN 
mııraı açıyorum. 

Birinci oturumda görüşülmesi biten ve iş'arî 

oya. sunulan Üniversite Personel Kanunu t aşari
sinin açık 'oyO.aiiia.si kutular dolaştırılmak sure
tiyle yapılacaktır. 

GÖRÜŞÜLEN1 İ İLER; (Defanı) 

3. •— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi : 1/231; Cumhuriyet Se
natosu : 1/214) (S. Sayısı : 292) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bakanlığımızca hazırlanan 2559 sayılı Kanu

nun 25 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı Millet. Meclisince kabul edilerek 
Yüce Senatoya sunulmuş ve Geçici Komisyon
da görüşülerek Senato Genel Kuruluna intikal 
•etmiş bulunmaktadır. 

Tasarı, Kanunda, bulunan boşluğu doldur
mak bakımından önem taşımakta bu nedenle 
öncelikle kanunlasın ası zarurî görül inekte di r. 

Süratle kanunlaşmasını sağlamak üzere ta
sarının Yüce Kurulunuzda öncelik ve ivedilik
le görüşülmesine müsaadelerinizi arz ederim. 

Mukadder Öztekin 
içişleri Bakanı 

BAŞKAN —- Ayrıca, ayin komisyonun Sa
yın Başkanı İbrahim Tevfik Kutlar tarafından 
da öncelik ve ivedilik teklifi yapılmıştır. Ka
nun bir maddeden ibarettir. Teklifi oylarınıza 
isunuyorum. Kabul edenler... Kabul 'etmeyenler... 
Kahiri. edilmiştir. 

IvediOiikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
isunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 292 S. Saydı basmayazı 
nünü'eklidir, 

tutanağın so-

Hükümet lütfen yerlerini Sayın Komisyon v 
ak'mlar efendim. 

Raporun okunup okunmaaııasını oylarınıza 
sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Kalbul 
etmeyenler... Okunması kabul edilmemiştir. 

Maddelerin okunup okunmaması hususunu 
da oylarınıza sunuyorum. 

Kaıbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. (Yok. 

Sayın Bakan, Sayın Komisyon tasarının tü
mü hakkında bir şey söyleyecekler mi efen
dini ?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 25 nci 
maddesinin değiştiriliiıeslne dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanununun 25 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 25. — Polis teşkilâtı bulunmayan 
yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma komutanla
rı ile Jandarma karakol komutanları bu kanun
da yazılı vazifeleri yapar ve yetkileri kullanır
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bir soru sor
mak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, po

lis teşkilâtı olmayan bir tek vilâyet yoktur. 
Binaenaleyh, 
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/bir 'ihtiyaç olmaması Hazam. Sayın Hükümet lüt
fen haı hususu açıklasın efendim. 

BAŞKAN — «1*1 ve üçe, bucak jandarma 
komutanları ile» diyor kanun. Sayın Özteıkin 
yerinizden cevap vecelbillrsiniz. 

ÎÇtŞLERÎ BAKANI MUKADDER ÖZTE-
KÎN (Adana) —• Sayın Başkan, arkadaşımın 
sorusu çok yerinde, o «fi!» tâlbiri bir haşiv ol
muş. Bizde polis teşfldlâtı olmayan ilçeler var
dır ve ibir program gereğince devamlı şekilde 
ilço'ler ide polis teşkilâtına kavuşturuluyor. Ar
kadaşımın söylediği doğru. Fakat btivlıam ede
ceğim, zaten uygulaması olmayan bıir haşiv hü
kümdür. Bu kaiımasın. Çok faydalı bir kanun
dur. iSorusu haklı. Hakikaten lüzumsuz bir ilâ
ve olmuş; faikat uygulanmayacağı için de böy
le kalmasında bir mahzur yok kanısındayım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye?.. Yek. 

(Maddeyi okunduğu ği'bi oylarınıza sunuyo
rum. Kahul edenler... Kabul etmeycrJler... Ka-
Ibul edlmiştir. 

2 nci miacMeyi okutuyorum'. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... K&hul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 noü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza sarmıyorum. Ka'bull eden
ler... Kabul etmeyenler... Kahul (edilmiştir. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
(Kabul edenler... KaPoul eiımeyenler... Ka'bul edü-
niiştir. 

Böylece Pclis Vazife ve Sailâhiyet Kanunu
nun. 25 nal maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı da Cumhuriyet Senatosunca görü
şülmüş, kaibu'l edilmiştir. 

4. — Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirle
yici silâhların yetiştirilmesi, yapımı ve stoklan-
masının yasaklanması 've bunların imhasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun -
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duğu hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonun
dun 3, Malî ve İktisadi İşler Komisyonundan 2, 
Bütçe ve Plân Komisyonundan 2, Sosyal İşler 
Komisyonundan 2 ve Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonundan 2 üye alınmak su
retiyle 'kundan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi: T/695; C. Senatosu: 1/223) (S. Sayısı : 
300) 

5. — Türkiye ' Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Holand-a Krallığı Hükümeti arasında Hava, Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonun
dan 3, Malî ve İktisadî İşler Komisyonundan 2, 
Bütçe ve Plân Komisyonundan 2, Sosyal İşler 
Komisyonundan 2, ve Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar - İskân Komisyonundan 2 üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (31. 
31eclisi: 1/678; C. Senatosu: 1/221) (S. ıSayısı : 
301) 

6. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun 'tasarısının 3İUlct 3Icclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma komisyonlarından 3, 31 alî ve İktisadî 
İşler Komisyonundan 2, Bütçe ve Plân Komis
yonundan 2, Sosyal İşler Komisyonundan 2, 
Millî Savunma Komisyonundan 2, Miüi Eğitim. 
Komisyonundan 2 ve Bayındırlık-, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonundan 2 üye alınmak 
suretiyle kurulan -Gerici Komisyon raporu (M. 
31eclisi: 1/799; C. Senatosu: 1/227) (S. Sayısı : 
302) 

7. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri ihdası 
hakkında 26 .sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylan masını n uygun hulunduğıına 
dair kanun tasarısının 31 illet 3Iec1isince kal)id 
olunan -metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonundan 3, 
31 alî ve İktisadî İşler Komisyonundan 2, Bütçe 
ve Plân Komisyonundan 2, Sosyal İşler Komis
yonundan 2, 31 illi Savunma Komisyonundan 
2, ĞIillî Eğiti)n Komisyonundan, 2, ve Bayındır
lık, ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonundan 
2 üye almak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (31. 3Iedisi : 1/696: C. Senatosu : 
1/225) (S. Sayısı : 303) 
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8. — Türkiye ^Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağus
tos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasının ııygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının -Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonundan 3, 
Mali ve İktisadî İşler Komisyonundan 2, Büt
çe ve Plân Komisyonundan 2, Sosyal İşler Ko
misyonundan >2, Millî Savunma Komisyonundan 
2, Millî Eğitim Komisyonundan 2 ve Bayındır
lık, Ulaştırma 've İmar \ve İskân Komisyonundan 
2 üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi : 1/688; C. Senatosu : 
1/222) (S. Sayısı : 304) 

9. .— 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine 
Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «Tu
ristik propaganda malzemesi ve belgeleri hak
kındaki Protokol» ile «Özel Karayolu araçları
nın geçici ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne 
katılmamızın uygun bulunduğu hakkında (kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonundan 3, Malî ve İktisadî İş
ler Komisyonundan 2, Bütçe ve Plân Komisyo
nundan 2, Sosjal İşler Komisyonundan 2, ve Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyo
nundan 2 üye ahn-mak sureliyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/148; C. Senato
su : 1/220) (S. Sayısı : 305) 

BAŞKAN — Bir önerge var, ckutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gelen kâğıtlarda mevcut antlaşmalarla ilgili 

altı kanun tasarısının önemine binaen gündeme 
alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesine ka
rar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Hüseyin Avni Göktürk 

Geçici .Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Teklifin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın tiye? Yek. 

Gündeme alınması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Bakteriyolojik .(Biyolojik) 've zehile-
yici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklan-
masının yasaklanması ve bunların imhasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısının Millet Mecli-

| since kabul olunan 'metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonun
dan 3, Malî ve İktisadî İşler Komisyonundan 2, 
Bütçe ve Plân Komisyonundan 2, Sosyal İşler 
Komisyonundan 2 '.ve Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonundan 2 üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi: 1/695; C. Senatosu : 1/223) (S. Sayısı : 
300) (1) 

BAŞKAN — Öncelik ve ivediliği kabul edi
len altı anlaşma tasarısından ikisinin görüşülme
sine başlıyoruz. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâh
ların geliştirilm-esi, yapımı ve staklanmasınm 
yasaklanması ve bunların imhasına il içkin Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hak

kında kanun tasarısı 

Madde 1. — Hükümetimiz tarafından 10 Ni
san 1972 tarihinde Londra, Mc Jkova ve "VVaşing-
tonkla imzalanan '«Ba'kOeriyoİjjik (Biyeloj'ık) 

j ve zehirleyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve 
i 

stoklanma sının yasaklanması ve bunların imhası
na ilişkin Sözleşme» nin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

(1) 300 S. -Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir: 
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Maddeci oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
M adide 2. — Bu .kanun yayımı tarihimde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
îstoyen sayın üye i . Yok. Tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyen
ler.... Kabul ^edilmiştir, ayrıca açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
II olunda Krallığı Hülcümeti arasında Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonun
dan 3, Malî ve İktisadî İşler Komisyonundan 2, 
Bütçe ve Plân Komisyonundan 2, Sosyal İşler 
Komisyonundan 2, ve Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar - İskân Komisyonundan 2 üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi: 1/678; C. Senatosu : 1/221) (S. Sayı
sı : 301) (1) 

BAŞKAN — Öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi daha önce kararlaştırılan tasarı üzerinde 
müzakerelerim'ize başlıyoruz. 

Komisyon raporunun o'kunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum.' Okunmasını 
kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Okunması 
kaibul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy-
Üarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

(1) 301 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolanda 
Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaştırması 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu

ğu. halanda kamun! tasarısı 

Madde 1. — 17 Eylül 1971 tarihinde, An
kara'da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Hollanda Ki allık Hükümeti arasında imza edilen 
Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

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

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

rürlüğo girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tüm/ü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tümünü oylarımıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etneyen-
ler... Kabul edilmiştir, ayrıca açık oylanırza 
sunulacaktır. 

6". -— Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Mi'ilet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm vt 
Tanıtma Komisyonlarından 3, Malî ve İktisadî 
İşler Komisyonundan 2, Bütçe ve Plân Komisyo
nundan 2, Sosyal İ.f.er Komisyonundan 2, Millî 
Savunma Komisyonundan 2, Millî Eğitim Ko
misyonundan 2 ve Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonundan 2 üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1/799; C. Senatosu: 1/227) (S. Sayısı : 
302). (1) 

(1) 302 S. Say.I.ı basmayazı tutanağın sonu-
I na eklidir. 
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•BAŞKAN — öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi daha önce kabul edilmiş bulunan tasarı 
üzerindeki müzakerelerimize başlıyoruz. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okun
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ra
porun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-

.meyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 
Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onay

lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı. 

Madde 1. — Dünj^a Turizm Teşkilâtı Tüzü
ğünün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?..- Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul 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 sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
in iş t İr. 

3 neü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — MaclJe üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, ayrıca açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

7. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri ihdası hak
kında 26 saydı Milletlerarası Çalışma Sözleşme
sinin onay]'anmasın:n uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabv.l olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonundan 3, Malî ve 
İktisadî l.fcr Komisyonundan 2, Bütçe ve Plân 
Komisyonundan 2, Sosyal İsler Komisyonundan 
2, Millî Savunma Komisyonundan 2, Millî Eği-
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tim Komisyonundan 2, ve Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar - İskân Komisyonundan 2 üye al
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi: 1/696; C. Senatosu: 1/225) (S. Sa
yısı : 303). (1) 

BAŞKAN — öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi daha önce kabul edilmiş olan tasarı üze
rindeki müzakerelerimize başlıyoruz. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okun
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ra
porun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Asgarî ücret tespit usulleri İhdası hakkında 26 
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

Madde 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtı 11 nci Genel Konferansı tarafından, 301 Ma
yıs 1928 tarihinde kabul edilen «Askerî ücret 
tespit usulleri ihdası» hakkında 26 sayılı Çalış
ma. Sözleşmesinin onaylanması uygun bulun
muştur. 

BALKAN -— Ma elde üzerinde söz isteyen sa-
y ı ı üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
KVıul -sdeliler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
nvşi'ir. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo-
ttum. Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul 
'edilmiştir. 

3 neü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul -edenler.... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiş bir. 

(1) 303 S. Saydı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Tasarının tümü . üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen 'sayın üye?.. Yok. Tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, ayrıca açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağus
tos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, iTurizm 've Tanıtma Komisyonundan 3, 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonundan 2, Bütçe 
ve Plân Komis •onundan 2, Sosyal tşler Kor.vr-
yonundan 2, Millî Savunma Konv.syom'v/1n-' 
2, Millî Eğitim Komisyonundan 2 ve Ba,'r7^^, 

lık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonundan 
2 üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Kom's-
yon raporu (M. Meclisi : 1/688; C. Senatosu : 
1/222) (S. Sayısı : 304) (1) 

BAŞKAN — Öncelik ve ivedilide görüşül-
«resü daha önce kabul edilmiş olan tasarı üzerin
deki müzakerelerimize başlıyoruz. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okun
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ra
porun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir . 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cum
huriyeti Hükümeti arasında 4 Ağustos 1972 ta
rihinde 'imzalanmış bulunan Kültür Ani aşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
4 Ağustos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan 
«Kültür Anlaşması»' nm onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

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

(1) 304 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunun hükünı'lerimli Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
- d ' H ^ t i - . 

Tünü üzerinde söz 'eleyen saym üye?.. Yok. 
Tp,qn,-i"in tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bil1 edenler... Kabul etmeyenler... Kabul ccli'l-
^v.şt''", ayrıca açık oylarınıza .sunulacaktır. 

9. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine 
Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «Turis
tik propoganda malzemesi ve belgeleri hakkın
daki Protokol» ile «Özel Karakolu araçlarının 
geçici ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne ka
tılmamızın uygun buhtnduğu hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonundan 3, MaP.î ve İktisadi İş
ler Komisyonundan 2, Bütçe ve Plân Komisyo
nundan 2, Sosyal İşler Komisyonundan 2 ve Ba-
yınd-ırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân komisyo
nundan 2 üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/148; C. Sena
tosu : 1/220) (S. Sayısı : 305) (1) 

BAŞKAN — Öncelik ve ived"vk!e gö-'üsül-
mesi daha önce kabul edilmiş oban tasarı üzerin
deki 'müzakerelerimize başlıyoruz. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okun
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ra
porun okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçiîmes'i 'hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul ^etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine Güm-

(1) 305 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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rük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik 
propaganda ımalztemetsıi ve "belgeleri hakkındaki 
Protokol» ile «Özel Karayolu araçlarının geçici 
iOhaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılma
mızın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — «Turizm Lehine Gümrük Ko
laylıkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik propa
ganda m'alzeırjjsi ve belceleri hakkındaki Pro
tokol»' ile «Özel Karayolu araçlarının geçici 
ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılma
mız uygun bnlunmuş'tur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mişlir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın" üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mlşlir. 

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

BAŞKAN -— Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

Tasarının tümünü •oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
aç.nk oylarınıza sunulacaktır. 

IV. - BAŞKANLIK DÎVANININ GEIflEL-' KURULA SUNUŞLARI (Deva/m) 

3. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, 1312 
sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 
36 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının havale edilmiş olduğu komis
yonlardan alınacak üçer üyeden kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi 
(3/335) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon kurulmasına 
dair iki teklif var, sırası ile okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka

nununun 36 ncı maddesine, bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun tasarısınm havale edilmiş ol
duğu İçişleri, Malî ve İktisadî İşler ile Bütçe 
ve Plân komisyonlarından katılacak üçer üye
den kurulu bir geçici komisyonda görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı 

1. Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığı
nın, 5434 sayılı T. Ç. Emekli Sandığı Kanununa 
Geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifinin havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
alınacak beşer üyedtn kurulacak bir geçici ko
misyonda görüşülmesine dair tezkeresi (3/336) 

BAŞKAN — İkinci teklifi okutuyorum. 
Başkanlığa 

5434 sayılı Türkiye Cumihuııiyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçidi bir madde eklenmesi 
hakkıındaıki Cumhuriyet 'Senatosu 2/61 Sıra Sa
yılı kanun teklifinin ha.vale olunduğu Malî ve 
İktisadî İşler, Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5'er üye alınmak suretiyle kurulacak geçici bir 
^komisyonda görüşülmesini arz ve tekif ede
rim. 

ÎBütçe ve Plân Komisyonu 
İS ÖZGÜSÜ 

Afyon Karahi!sa.r 
Kâzımı Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul ediünıişjtir. 
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V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devüm) 

10. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 49 ncu maddesinin (f) 
bendinin değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir 
bent eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 
1/788; C. Senatosu : 1/206) (S. Sayısı : 289) 
(1) 

BAŞKAN — Öncelik ve ivedilik teklifi var 
okutuyorum. 

Yüks:ık Başkanlığa 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun 49 ncu maddesinin (f) bendinin de
ğiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent e'klen-
ımesi hakkında kanun tasarısının, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine getireceği yarar ve hizmet ihti
yacını gözeten Komisyonumuz, Genel Kurulda 
öne edik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is
temde bulunulmasını karar altına almıştıır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygı ile arz 
/ederim. 

* Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı 

Uşak 
M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — Sayın Atayurt 1. Burada. Sa
yın Bakan?.. Burada. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler,.. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Raporun .okunmasını kabul 
.edenler... Etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
-üye?., Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy-
'larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul •edilmiştir. 

(1) 289 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 49 ncu maddesinin (f) bendinin 
değiştirilırnesi ve bu maddeye yeni bir bent ek

lenmesi hakkında 'kanun itasarısı 

Madde 1. — 926 sayılı T. S. K. Personel Ka
nununun 11 . 6 . 1970 tarih ve 1301 sayılı Ka
nunla değişik 49 ncu maddesinin (f) bendinin 
(I) nci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş'tir i 

f) '(I) Bekleme veya görev süresi sonunda 
lemekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde 
kendi isteği üzenine 'emekliye ayrılan orgeneral 
ve oramiirallere, 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Savın Alpan, buyurun. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Sayın Başkan, sayın senatörler; 

27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun, Orgene
ral ve Oramiralllkten emekli ayrılışta verilen 
kadrosuzluk tazminatı bakımından rütbe bekleme 
süresinden sonra, 'görev süresi içinde bulu
nanların adaletsizlik ve kuvvet komutanlığı mü
essesesinde istikrarsızlık ve verimsiz tevlit eden 
iki noksanını gidermek için Bakanlar Kurulunca 
beş uygulama senesinden sonra, yani gecikerek Mil
let Meclisine sunulmuş olan kanun tasarısını ge
neral ve amiral rüttbeslndeki bekleme sürelerinin 
üç yıldan dört yıla çıkarılmış bulunmasına rağ
men, gerekli ve yararlı buluyor ve şükranla kar
şılıyorum. 

289 Sıra Sayılı kanun tasarısının esasları üze
rinde konuşmaya geçmeden, önemli ve düşündü
rücü bir hususa temas etmek isterim. Bakanlar 
Kurulunca 926 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler 
yapılmasını öngören iki tasarı 22 ve 24 Şubat 
1973 tarihlerinde karara bağlanmış ve bu tasarı
lar nedense birleştirilmeden Başbakanlığın 24 Şu
bat 1973 tarihli yazısı ile aynı zamanda Millet 
Meclisi Başkanlığına 'gönderilmiştir. Bu ayrı 
sevk hatası, iki 'tasarıyı da inceleyen Millet Mec
lisi, 107 sayılı Geçici Komisyonu tarafından em
saline uyularak düzeltilmediği, yani iki tasarı bu , 
defa da birleştirilmediği için, bunlardan müzake
resine başladığımız Millet Meclisi (887) sıra sa
yılı tacarı ile (882) sıra sayılı tasarı Millet Mec-
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l l rnin gündemine dâhil eddmişkr re Genel Ku
ralda tedvinleri cihetine gidilmiştir. 

Her iki la'.arı aynı zamanda gündemine alın
dığı halde 31 ilk* Meclisi Genel Kumlundan bu
güne kadar ancak 887 sıra saylı kanun tasarısı 
geçirilmiş ve Cumhuriyet Senatosuna intikal etti
rilmiştir. 

Elimlideki tadarının amacı; Orgeneral ve Ora-
nıiraileri İlk uygulama senesi ise sadece 4 - 5 ör
gene, ali ilgilendirdiği halde, aynı isleme mazhar 
olmayan 882 sıra sayılı kanun tasarısı Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin diğer kütün personelini ilgi
lendiren ve ivedilikle çözüm ktoven •birçok önem
li konuları ihtiva etmektedir; fakat bu tasarı ne
de "ise ve Sayın Millî Savunma Bakanının Millet 
Metlisi Başkanlığına yaptığı yazılı müracaata rağ
men. Millet Mseiki Genel Kurulundan geçirileme
miş ve dolayısıyla Silâhlı Kuvvetlerimizin bütün 
personeli taı alandan merakla ve sabırsızlıkla 'bek
lenen tasarının akkeii meşkuk bir duruma sokul
muştur. Gönül kterdi ki; mezkûr tasarılar hem 
Millet Meclisinde, hem de Cumhuriyet Senatosun
da biıhirini takiben müzakere ve kabul edilsin
ler. 

Ben, bu konudaki imkân ve ümidin henüz kay-
bedilmediği kanaatindeyim. Çünkü henüz büyük 
tacile girilmemiştir. Buna göre, Millet Meclisi 
882 sıra sayılı kanun tasarısının da Millet Mec
lisi gündeminde kendisinden sonra yer alan 887 
sıra sayılı kanun tasarısı gibi, Millet Meclisi Ge
nel Kurulundan getirtilerek tâyin ve terfi işleri
nin düzenlendiği Temmuz 1973 ayı sonuna kadar 
'kanunla etinim a-7i hususunun sağlanmasını Baş
kanlık Divanımızın ve Hükümetin tetkik ve tas
viplerine arz etmeyi Silâhlı Kuvvetlerin huzurunu 
ve personelin moralini bir -bütün halinde korumak 
ve kamuoyunda yayılan Hükümet İle Türkiye Bü
yük Millet Meclisi aleyhinde sürdürülmek istenen 
maksatlı, niyetli ve peşin hükümlü hareket edili
yor dedikodusunu süratle bertaraf etmek için ge
rekli mütalâa etmekteyim. 

Kürsüde bulunurken, çok kısa olan 289 sıra 
sayılı kanun tasarısı üzerinde hazırladığım ve 
şimdi Sayın Başkana sunacağım iki takririn ge
rekçelerini de müsaadelerinizle özet halinde 
'açıklamak istiyorum: 

289 Sıra sayılı kanun tasarısının 1 nei mad
desi Millet Meclisinden gelen metni aynen ka
bul etmektedir. Bu, esasen müktesep hak-

25 . 6 . 1973 0 : 2 

S km korunmasına matuf teyit edici, fakat yeni 
bir hülkiim oluyor. Üzerinde münakaşayı şah
sen zayit addediyorum. Çünkü, bekleme süre
si, rütbe görev süresinin dolmasından sonra 
haşlar, rütbe bekleme sünesinin sonunda emek
liye ayrılan orgeneral ve oramirallere kadrosuz
luk tazminatı verildiğine göre, uzayan görev 

j .süresi içinde bulunan bir zatın emekliye ayrıl
ması veya kendisinin emekliye ayrılması dola-

ı yısıyle bu hakkın da verilmesi çok yerinde ola
caktır. Millet Meclisinim, kabul ettiği 2 nei mad
de sadece rütbe bekleme sûresinin 3 ncü ve 
4 ncü senesinde bulunan orgeneral ve oramiral-
leriıı kuvvet komutanlığına atanması halinde 
en az iki sene hizmet ettirilmelerini ve sonunda 
Genelkurmay Başkanımın teklifi lâhik olursa 
bir sene daha bunun bahsedilmesini, aynı zat 
Genelkurmay Başkanlığı yaptığı takdirde de 
bu sürenin Genelkurmay Başkanına verilen bi
rer seneden üç temditten düşülmesini öngör
mektedir ve böyle bir işlemin terfi bakımın
dan engelleyici olmaması İçin de, bu türlıü mua
meleye mazhar olan orgeneral ve oramirallerin 
rütbe oranından düşfdmesimi öngörmektedir, 
isabetlidir. 

Kanunun, sadece 3 ncü ve 4 ncü senede bu
lunan orgeneral ve oramirallere teşmili hususu, 
kanunlarda bulunması gerefken adalet, eşitlik 
ve genellik ilkelerine aykırıdır ve böyle bir uy
gulama ancak bir veya iiki defa mevzuubaihis 

{ olabilecektir. Çünkü, şimdiye kadar Kara Kuv
vetlerinde birbirini takipeden kuvvet komutan
ları Harb okulundan çıkış tarihleri iti'bariyle 
birbirini takip eden veya çok yakın olan sınıf
lardandı. O yüzden her sene bu komutanlık 
sahip değiştiriyordu. Buna mukabil Deniz ve 
Hava Kuvvetlerinden bitfbirini takip eden ko
mutanlar arasındaki sınıf farklarının büyûklü-

j ğü o kuvvetlerin lehinde bir tecelli gösteriyor, 
kuvvet komutanlan 3 sene, 4 sene görevi ba
şında kalabiliyordu; ama bundan sonra her iki 
kuvvette de bu durum Kara Kuvvetlerine uy
gun bir gelişme gösterecektir. Esasen Hava 
Kuvvetlerinde her sene bir, Deniz Kuvvetlerin
de de iki senede bir kişi orgeneral ve oramiral-
liğe yükseltilmektedir. 

Binaenaleyh, kanunu adalet, genellik ve 
eşitlik bakımından uzun ömürlü ve tutarlı kı-

I labilmek için ben daha geniş mânada bir tek-
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lif hazırladım. Bu teklifi ayrıca Genelkurmay j 
Başkanının yetki ve görevlerine ait kamumda , 
da belirtildiği gibi, boşalan kuvvet komuta
nının yerine bir ay içinde tayin yapılması lüzu
munu da belirttim. 

Kanunun 3 ncü maddesi yürürlük maddesi
dir. 1 nci maddesinde öınıgörülen hakkı verme, | 
malî bir işlemi de gerektiriyor. Personel mev
zuatında malî işlemi gerektiren her hususta, 
kanunların yürürlük müddeti uzun bir süredir, 
1 Marttan itibaren başlatıldığı için, o maddede 
de yürürlük tarihinin, kabulü tarihinden iti
baren değil, 1 Mart 1973 tarihinden itibaren: 
şeklinde tespitini uygun mütalâa ediyorum. 
Bunu yapmadığımız takdirde bahşedilmiş olan 
tazminat hakkı kısıtlanmış olacaktır. 

Mâruzâtım bu kadardır, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — iSöz isteyen sayım üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ SAN

CAK (İstanbul Milletvekili) — Efendim işti
rak etmiyoruz. Eşitlik prensibin:! bozacak bir 
durum mevzuubahis olmadı. Alâkalı kademe- I 
lerde Komisyon dâhil, incelenmiş ve bu metin 
kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, takriri henüz mua
meleye koymadım. Ayrıca madde üzerinde bir 
sözünüz olacak mı dedim. 

Madde üzerindeki müzakereler sona erdi bir 
takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
289 Sıra sayılı Kanunun 1 nci maddesi 

malî bir işlemi kapsadığından, keyfiyeti büt
çe yılı başına intibak ettirerek kimsenin özlük 
hakkını kısıtlamamak için, 3 ncü maddenin 
(Bu kanun, 1 Mart 1973 tarihinde yürürlüğe 
girer) tarzında düzeltilmesini teklif ve gereğini 
arz ederim. 

M. Cihat Alpan 
Kontenjan Senatörü ve 

Millî Savunma Komisyonu Üyesi 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde söz isteyen | 
sayın üye?.. Yok. 

Hükümet Katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN-

CAR (İstanbul Milletvekili) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon?.. | 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Ka-
tilmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyorlar. Teklifi dikkate alınmak üzere oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler.. Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 11 . 6 . 1970 tarih 
ve 1301 sayılı Kanunla değişik 49 ncu madde
sine (i) bendi eklenmiştir: 

i) Rütbe bekleme süresinin son iki yılı içe
risinde kuvvet komutanlığına atanan orgene
ral ve oramirailerin, rütbe bekleme süresi so
na erse dahi bu görevde kalış süresi iki yıl olup 
ibu sürenin başlangıcı göreve katıldığı tarihi ta-
kiıbeden ayibaşı itibar olunur. Bu süre Genel
kurmay Balkanının teklifi Millî Savunma Ba
kanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve 
Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile 
tbir yıl daha uzatılabilir. 

Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş 
haddini geçemeyecekleri gibi, gerektiğinde atan
ma usulüne uygun bir işlemle kuvvet komutan
lığı görevinden alınabilirler. 

Bu şekilde bekleme sünesi uzatılan orgene
ral ve oramiraller rütbe kadro oranı dışına çı
karılırlar. Aynı şahsın Genelkurmay Başkanı 
olması halinde her iki makamdaki görev süre
leri uzatımı toplam olarak üç yılı geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ? Buyurun Sayın Sarlıealı. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — 2 nci 
maddede kuvvet komutanlığına atanacak olan 
orgeneral ve oramirallerin süreleriyle, ilgili bir 
farklılık mevcuttur. Birisi rütbe bekleme süre
sidir, diğeri de görev süresidir, (i) (bendindeki 
ifade, göre^v süresiyle değil, rütbe helkeme sü
resiyle ilgilidir. Görev süresini dikkate aldığı
mız zaman bu maddede çelişik bir durum mey
dana geliyor. Şöyle M; Yüksek Askerî Şûra 
genellikle Ağustos ayının lortalarında toplanıyor 
ve kuvvet komutanlıklarına atamalar yapıyor. 
Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral veya 
oramiraller Ağustos ayının sonundan bir hafta 
kadar :önce komutanlık karargâhına gidiyor ve 
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görevlerini teslim alıyorlar. Ağustos ayı çıkma
mıştır, eski komutan 31 Ağustos gece yarısına 
kadar kuvvet komutanıdır. Yeni atanan komu
tan ise, (görevi teslim aldığı halde, görevine baş
lamamıştır. Demek ki, :2!8 Ağustosta kuvvet ko
mutanlığına 'giden yeni komutan, görevi teslim 
aldığı anda o tarihte, o gün iki tane kuvvet ko
mutanı mevcut demektir. Bir açıklama ile, Ko
misyonun görüşünü tescil etmek suretiyle ay
dınlığa çıkarmak zaruridir. Eski komutanın gö
revi 3li Ağustos gece yarısına, kadar devam (et
mektedir. Yeni komutan görevini 1 Eylül saat 
•00,01 'den itibaren teslim almaktadır. Öyle ise, 
•maddeye, «-yeni atanan komutanın görevi, atan
dığı ayı takibeden aybaşından itibaren başlar,» 
tarzındaki bir açıklık getirmek gerekiyor; çe
lişkiye, ihtilâflara, uzlaşmazlıklara meydan ver
memek için bu konuda Komisyonun bir açıkla
ma yapmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye.?. Yok. 
Komisyon adına Sayın Atayurt, buyurun. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

[Biraz ünce Sayın Sarlıcalı tarafından 2 nci 
madde üzerinde tereddüt, edilen ve kendilerince 
çelişik bir durum bulunduğundan Komisyonu
muzca tavzih ve açıklanması istenilen husura kı
saca cevap arz etmek üzere huzurunuzda 'bulun
maktayım. 

Bu konu, esasen Millet Meclisi Genel Kuru
lunda cereyan eden müzakerelerde, de derme-
yan edilmiş mevzulardandır. Sayın Sarlıcalı' 
mıı biraz önce açıkladığı ve zabıtlara geçirirme-
s'ni istediği hususu Komisyon adına dikkatle 
tetkik etmiş bulunmaktayım. 

Gerçekten Millet Meclisi Geçici Komisyonun
ca Genel Kurula sevk edilen tasarıya, Geçici 
Komisyon Başkanı Sayın İsmet Angı tarafın
dan verilen bir önerge ile yapılan ilâve ve .ge
rekçesi ile mesele vuzuha kavuşmuş ve Sayın 
Sarlıcalı tarafından tereddüt edilen husus ta
mamen aydınlığa çıkmış bulunmaktadır. Biz, 
Komis}Ton olarak bu görüş ve mütalâalara aynen 
katılmaktayız. 

Yapılan ilâveye göre, «Rütbe [bekleme süresi
nin son iki yılı...» şeklinde başlayan hükmün, 
'başlangıç tarihinin tespiti ve açıklanması yapıl
mıştır. Yüksek Şûra Ağustos ayının herhangi 
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bir gününde toplanmakt-a ve yeni kuvvet komu
tanlarını bu toplantılar neticesinde belli ede-
hilmekte, kararname ile atanmaları yapılaıgel-
mektedir. Ancak eskisinin görevinden ayrılışı, 
kanunlarımız gereğince Eylül ayını bulmakta
dır. Yenisinin göreve asaleten ive hukuken baş-
layaMlmesi bu tarihten itibaren olduğu halde, 
kararnamesi veya katılışı birkaç gün evvel vu
ku bulmaktadır. Bu suretle bekleme süresinin 
son iki yılı içerisinde atanmadığı halde, zahiren 
birkaç gün önce ve son iki yılı dışında gibi (gö
zükmektedir. Bu şekilde yanlış anlamaya ve tat
bikata engel olmak için, Millet Meclisinde tasa
rıya gereken ilâve yapılmış ve «'Bu sürenin baş
langıcı göreve katılış tarihini takibeden aybaşı 
sayılır» diyerek maddeye açıklık verilmiştir. 

Göreve katılışın tarihini takibeden aybaşı 
itibar olunacak süre; yani komutanın rütbe (bek
leme süresinin son iki yılının başlangıcını kas-
detmekte ve belirtmektedir. Komisyon olarak 
bu görüş ve kanaatte bulunduğumuzu, Sayın 
Sarlıcalı'nm, sorunlarına cevaben arz eder, mev
cut metnin herhangi bir tereddütü mucip olma
yacak şekilde, tatbikatını bu görüş açısından 
vazıı kanun olarak yapılması gerektiği mütalâ
asında bulunduğumuzu arz eder, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yek. Madde, üzerindeki müzakere sona ermiş
tir. Takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
239 sıra sayılı Kanunun 2 nci madde (i) ben

dinin ; adalet, eşitlik ve 'genellik ilkelerine uy
gun olarak tedvini için, bu bendin aşağıda yazılı 
olduğu tarzda değiştirilmesini teklif ve 'gereği
ni arz ederim. 

Kontenjan Senatörü ve 
Millî Savunma Komisyonu 

Üyesi 
M. Cihat Alp an 

i) Kuvvet komut anlığına atanan orgeneral 
ve oramirallerin, rütbe bekleme, süresi sona erse 
dahi, bu görevde kalış süresi en az iki yıldır. 

Bu süre, yaş haddini geçmemek üzere, Ge
nelkurmay Başkanının teklifine ve usulüne gö
re, çıkarılacak birer kararname ile ibir yıl daha 
uzatılabilir. 
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Kuvvet komutanlanmn bu süreler içinde 
başka bir göreve alınması veya emekliye ayrıl
ması usule göre yapılır. 

Kuvvet komutanlarının boşalması halinde, 
en geç 'bir ay içinde atanma yapılır. 

'Bekleme süresi uzatılan orgeneral ve 'orami-
raller rütbelerinin kadro oranı dışına çıkarılır
lar. Aynı şahsın Genelkurmay Başkanı olması 
hallinde, her iki makamdaki görev süreleri uza
tımı, oplam olarak üç yılı geçemez. 

BAŞKAN — Sayın Alpan açıklamasını yap
tı. Lehinde ve aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Hükümet ve Komisyon katılıyor mu?.. 

MİLLÎ SAVNMA BAKANI İLHAMI SAN
CAK (İstar.lbul Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATA YURT ;(U§ak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler.. Etmeyenler.. Takrir redde
dilmiştir. 

Maddeyi •okunduğu şekli ile oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştik. 

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

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Bir takririm var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde 3 de n,i edendim? 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Evet efendim. 
BAŞKAN —• Bana iki tane takririniz ulaş

tı. Şimdi oyladık, iki tane. takrir verdiniz hana, 
hatırladığıma göre.. Birisi 1 nci madde ile ilgili 
idî. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Hayır birisi 2 nci madde ile, diğeri yürürlük 
maddesi, olaın 3 ncü madde ile ilgili. 

BAŞKAN — Şimdi bakınız burada 1 nci 
önergeniz, «'289 Sıra Sayılı Kanunun 1 nci mad
desi malî bir işlemi kapsadığından... 3 ncü mad
denin bu kanun 1 Mart...» Affedersiniz, o zaman 
'bir İhata yaptık, oyladık; ama yeri gelmiştir. 
Burada tekrar oylayayım. 

'3 ncü madde üzerinde olan bu takriri tekrar 
•bilgilerinize sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
289 Sıra Sayılı Kanunun 1 nci maddesi malî 

bir işlemi kapsadığından, keyfiyeti 'bütçe yılı ba
sma intibak ettirerek kimsenin 'özlük hakkını 
'kısıtlamamak için, 3 ncü maddenin (Bu kanun, 
1 Mart 1973 tarihinde yürürlüğe girer.) tarzın
da düzeltilmesini teklif ve gereğini arz ederim. 

Kontenjan Senatörü ve Millî 
Savunma Komisyonu Üyesi 

M. Cihat Alpan 

BAŞKAN — Evet, bu teklifi biz 1 nci mad
dede okutup oyladık. Zatıâliniz de 'küçük bir 
işarette bulunmadınız taibiî. 'Şimdi yeri gelmiş
ken yeniden oylayacağım. 

Takririn lehinde., aleyhinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Takriri dikkate almak üzere oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmemiştir.. 

3 ncü maddeyi ^okunduğu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Millî Savunma, İç
işleri ve Maliye bakanları yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum.. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

Hükümet, Komisyon söz istiyor mu? 
MİLLÎ SAVNMA BAKANI İ L H A M SAN

CAK (İstanbul Milletvekili) — Hayır. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Hayır. 

BAŞKAN — Konuşmuyorlar. Tasarının tü
münü oylarınıza sunuyorum. Kaıbul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'§!26 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 49 ncu maddesinin (f) bendinin de
ğiştirilmesini ve bu maddeye yeni bir bent ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı Cumhuriyet 
Senatosunca da kabul edilmiştir. 

11. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü
nün Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
31 illet 31eclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
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(31. Meclisi : 1/797; C. Senatosu : 1/213) (S. Sa
yısı : 290) (1) 

BAŞKAN — Bir teklif var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Ku

ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının, Ens
titünün büyük emekle meydana getirdiği bilgi 
işlem merkezinden yeterince istifade edebilme
sini ve memleket ekonomisine sağlayacağı fay
dayı gözeten Komisyonumuz, Genel Kurulda ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istem
de bulunulmasını karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygı ile arz ede
rim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Uşak 
(Mehmet Faik Atayurt 

BAŞKAN — 'öncelik ve ivedilik teklif edil
miştir. Aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?... Yok. 

öncelik hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini de ayrıca oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir, 

Raporun okunmaması hususunu oylarınıza 
sunacağım. Raporun okunmasını kabul edenler. 
Etmeyenler.. Raporun okunmaması kabul edil
miş ti.-. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayıı 
üye?.. Yok. 

Maddelere [geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir.. 

'53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanuna bir ek madde 

eklenmesine dair ikanun tasarısı 

Madde 1. — Devlet İstatistik Enstitüsünün 
[[vuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna aşa
ğıdaki ek madde eklenmiştir : 

Ek madde — Devlet İstatistik Enstitüsü özel 
bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç göste
ren geçici işlerinde, 'zarurî hallere münhasır ol-

(1) 290 S. Sayılı basnıayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

mak üzere, Maliye Bakanlığı ile Devlet Perso-
j nel Dairesinin görüşlerine dayanarak: Bakanlar 

Kurulu Kararı ile sözleşmeli yerli ve yabancı 
personel çalıştırabilir. 

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

I Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
le:1.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

| 
i BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
I yııı üye?.. Yok.. 
I 
j Maddeyi oylarınıza sunuyorum.. Kabul eden-
! ler.. Etmeyenler.. Kabul 'edilmiştir. 

| Madde 3. — Bu kanunu Balkanlar Kurulu 
yürütür. 

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

, Maddeyi oylarınıza sunuyorum.. Kafbul eden
ler.. 'Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

12. — 5953 sayılı Basın mesleğinde çalışan
larla çalıştırılanlar arasındaki milnasebettlenn 
tanzimi hakkındaki Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının 31illet MecUsin-

j ce kabul olunan metni >ve Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu raporu (31. 31eclisi : 
î/853; C. Senatosu : 1/215) (S. S ay m : 291) 

(1) 

BAŞKAN — Bir teklif daha var, 'okutuyo
rum i 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak: iş-

i ler kısmında bulunan 2'91 sıra sayılı 5953 sayılı 
Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştırılanlar ara
sındaki münasebetlerin tanzimi hakkındaki ka
nun tasarısının önemine binaen gündemde mev-

(1) 291 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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cut ıbütün işlere takdinıen öncelik 've ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

iSosyal işler Komisyonu 
Başkanı 

(Burdur 
Faik Kmaytürk 

BAŞKAN — Öncelik ve ivedilik aleyhinde 
söz isteyen sayın üye var mı efendim? Yok. 

Öndelik hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik hususunu da oylarınıza sunuyorum.. 
Kafbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

iRaporun okunup clkunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Okunmaması kaibul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye ? 

Sayın Aıtalay, buyurunuz efendim. 

8IRRI ATıAliAY (Kars) — Yürürlükte bu
lunan hükümlere göre, dinî 'bayram günlerin
de ve resmî bâzı günlerde mevkutelerin, yani 
basılı bütün gazete ve dengilerin çıkarılması 
belli tarihler içellisinde yapılmamaktadır. Böy
lelikle çalışanlar içim bâzı hak ve hürriyetler 
tanınmaktadır. Şüphesiz ki, basında çalışanlar 
için çek yerinde elan bu hükmün, Cumihuı[ye
tin 50 nci yıldönümünde yürütülmesi istenmemek
tedir. Cuniihuriyetin 50 nci yıldönümünde ba
sının, rnenkuteler yönünden önemini anlatması 
bakımından ara veıtoemeleıi ve devamlı çalış
maları yerindedir. Bu yönüyle tasarı başarıya 
değer. 

Ane-cFÂ, bu vesileyle bir hususun belirtilmesi 
gerekir. 'Basın böylesine düşünülür ve hizmetin
den yararlannıdk idteıiiıiken, Cumhuriyetin 50 
nci yıldönümünde basın mensuplarının bir kıs
mının cezaevlerinde bulunması şüphesiz ki, 50 
nci yıldönümüne verilen değer ve 50 nci yıldö
nümünde basından beklenen hizmetler, bir hu
kuk zihniyeti içerisinde bağdaşmak mümkün 
olmayacaktır. 

Hatırlarsınız bir müddet ence, yeıVkiVi (balkan
lardan birisi, «Basında mevcut mevzurtın Ana
yasaya ay lan 'hükümler taşıdığını» ifade .etirfş-
ti. Gerçcikten de bir suçttan dolayı ancak bir 
Ski*şi ceza görebilir. JHalbuki, uzun yıllardır mü
cadelesini yapanz, söyleriz ve ıstırabını çete
niz; basında bir suçtan dolayı bir kimse değil, 
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! aynı suçtan dolayı birkaç kimse soruşturmaya 
tabi tutulmakta ve cezalar verilmektedir. Ana
yasaya aykırı görülen bu mevzuatın süraltle de
ğiştirilmesini öngören ve bunu açıkça söyleyen 
Sayın Hükümet yetkilini, sanırım Devlet Baka
nıdır, haitırlatmaik isterim. Nasıl ki ; şu an eli
nizde bulunan yasa Haziran ayı içerisinde ha
zırlanmış, gelmiş ise, yani kısa bir dönem için
de gerçekleştirme imkânlarına sahip ise, 50 nci 
yıldönümünde 20 nci Asnn Türkiye'sinde fikir 
suçlanndan dolayı basın mensuplarının Cezaev
lerinde 'bulunmasını istemieyenler birkaç günün 
içerisinde basınla ilgili bir af tasarısmı getire
bilir ve 'Çükarabilirlerdi. Naisıl bu mümlkün ise; 

! işte şimdi irtibatı burada laıruyorum; çdk kısa 
bir 'tarih içerisinde bu tasan mümkün bir hale 
gelmiş ise, 50 nci yıldönümünde cezaevlerinde 
basınla ilgili suçlardan dolayı hüküm, giymjiş 
olanların •hürriyetlerine 'kavuşması için, bir 
maddelik bir tasan getirmek mümkün idi. Müm
kün olmasını ifade için söylüyorum. 

-Görülüyor ki ; bu imkânlar bulunmasına 
rağmen; yani en kısa zamanlar İçerisinde iste
nilen yasalann ıgetirilmıesi imkân daiıilinde ol
duğuna göre ve 237 maddelik toprak reformu 
gibi çok büyük yasalar, çeık yönlü yasalar sa
bahın saat 05,00'1 erin e İkadar veıilen sözlerin 
yerine getirilmesi hududu içellisinde; ama- ger
çekten reformla ilgisi loknpnıaik üzere, gerçek
ten Türkiye'nin-(özlemini çektiği toprak ve ta
rım reformu niteliğinde olmamasına rağmen, 
çıkma, imkânlarına 'sahip iken Ve bunlar yaptı-
rılaibiliyor iken; bir maddelik, basınla ilgili af... 
(A. P. sıralanrnda üyeler arasında karşılıklı 
konuşmalar) Konuşun, konuşun; devam edin. 

BAŞKAN — Sayın At alay, siz görü.ş.menizi 
yapınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Tabiî, ta
biî yaparım. (Gayet tabiî. 

BAŞKAN — Yapıyorsunuz; ama (davet de 
odiıy onumuz. 

ıSIRRI ATABAY (.Devamla) — Ben arka-
daşlanma 'saygı duyuyoniım, yerlerinden 'ser
bestçe konuşmalarını ifade etsinler diye. 

BALKAN — Arkadaşlarınız da size saygılı
dırlar, efendim. 'Siz, ıkarşılıiklı konuşmayınız, 

| usulü iyi bilirsiniz. 
IEKRIEM ÖZDEN (İstanbul) — Basına m,ck-

tııp yazma... 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendLım. Sayın 
Atalay, senelerce Başkanve'killiğ*i yapıtınız, usu
lü tatbik 'ettiniz. (Sizi, eski bilgilerinizin içeri
sinde davet 'ediyorum. Rica ederim. 

ıSIRRI ATALAY (Devamla) — 'Şimdi bıı 
tasan olumlu oya müstahaktır, ama ıgönül is-
teiidi ki, aynı basın mensupları için bir taraf
tan --bu hizmetler istenirken, - hizmet isitıenmiek-
tedir, (basın mensuplarımdan - aynı basma kar
şı cezaevlerindeki /hak ve hürriyetlerinin de 
açılması yolunda bir tciklif celseydi, bir tasan 
•gelseydi onu da böyle olumlu karşılasaychk, 
ona da böyle 'olumlu oy verseydik. Bunu ümlde-
diyorduk. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Cevap

sız kaim asm. 
'BAŞKAN — Komisyon adına mı efendin? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Evet, 

BAŞKAN — Buyurunuz, kısaca yerinizden 
de ola;biiir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkam; bizim tasarı Şeker Bayramında ve 
Kurban Bayramında 2 nci, 3 ncü.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
kurallara riayet 'adiniz; Sözcü de değildir; Baş
kan da değildi!;'. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben 
kâtibim yazmamış. 

SIRRI ATALAY (Kars )— Sayın Başkan, 
Rıfat ÖztürkrLiıe'nin konuşmasından zevk du-
yanz. Ama, kuraklara riayet ediniz. 

• BAŞKAN — Rica ederim, ikaz ettiniz, te
şekkür 'ederim; gereği yapılacak. 

ıSIRRl ATALAY (Kars) -— Tamam, tamam. 

BAŞKAN — Bu tasarının görüşülmesinde 
Sayın Kmaytüık Başkan, Sayın Öztürkçcne de 
sadece t i r üye. Ben zatıâlinize söz verirdim, da
ha evvel isteseydiniz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — İste
dim ; r.ma duymadınız. 

BAŞKAN — Evet. 
Tadarının maddelerine geçilmesi hususunu 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5953 sayılı Basın mesleğinde çalışanlarla çatıştı-
rılaıiMar arasındaki münasebetlerin tanzimli hak
kında Kanuna .geçici bir madde eklenmesine 

dair kanun tasarısı 

ıMadde 1. — 5953 sayılı Basın mesleğinde 
•çalişanlarla çalıştırılanlar arasındaki .münase
betlerin tanzimi hakkında Kanuna aşağıda ya
zılı geçici madde eklenmiştir : 

Geçici Madde — Bu kanunun 20 nci mad
desinin birinci fıkrasındaki günlük gazetelerin 
(intişar etmelerini yasaklayan hüküm, Türkiye 
'Cumhuriyetinin Kuruluşunun 50 nci yıldönü
münün Kutlanması hakkımda 30 . 3 . 1973 ta-
riih ve 1701 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde 
gösterilen bayram süresince, uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Hükümet ve Komisyon? Söz istemiyorlar. 
Marleyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Bu .kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN"— Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye"? Yok. Maddeyi 'Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

13. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliyi Yüksek Okulunun fakülte haline ge
tirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro veril
mesine dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sının 'Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 
1/816; C. Senatosu : 1/212) (S. \Sayisi : 295) 

14. — Ege Üniversitesi Kuruluş 'kadroları
na ait -6953 'sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-
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huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 've Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi: 1/787; C. 
Senatosu : 1/210) (S. Sayısı : 296) 

15. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/817; C. 
Senatosu : 1/211) >(S. Sayısı : 297) 

BAŞKAN — Bir teklif daha var, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtların 22, 23 ve 24 ncü 

'sırasında yer alan Sıra sayıları 295, 298 ve 297 
olan tasarıların önemine binaen gelen kâğıtlar
dan gündeme alınması ile öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

SIRRI ATALAY (Kars) — İsimleri de okun
sun, sadece Sıra sayıları okunuyor. 

BAŞKAN — Efendim, sıra sayılarını te.klif-
de yazmışlar; ben de size isimlerini okuyayım. 

Bir, «Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş 
Hekimi'ği Yüksek okulunun fakülte haline geti
rilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro veril
mesine dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
nın Millet Meclisince .kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân .komisyonları raporları..» Bu, bir. 

İkincisi, «Ege Üniversitesi Kuruluş kadro 
la rina ait 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân ıkomisyonların raporları.» Bu, iki. 

Üçüncüsü de, «5247 sayılı İstanbul Üniver
sitesi Kuruluş Kadroları Kanunun a ek kanun 
tasarısının Millet Me d isine e kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları.» 

Bunlann gelen kâğıtlardan gündeme alın-
mi3;siîiı, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini tek
lif ediyorlar. 

Gelen Kâğıtlardan gündeme alınması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyeni cır... Kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilik aleyhinde söz isteyen sa
yın üye! Yok. 
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Öncelik hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik hususunu da oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

13. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Diş Hekimliği Yüksek Okulunun fakülte haline 
getirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro ve
rilmesine dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/846; C. Senatosu : 1/212) (S. Sayısı : 295) 
d). 

BAŞKAN — Bu tasarı ile ilgili Komisyon? 
Hazır. Sayın Bakan? Buradalar. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunmaması 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Hükümet ve Komisyon?. Söz isteniliyorlar. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza .su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul .etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekim
liği Yüksek Okulunun Fakülte haline getiril
mesi ve yeni kurulan fakülteye kadro verilme
sine dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi Rektörlü
ğüne bağlı olarak 493,6 sayılı Ünivesiteler Ka
nununun 2 nel maddesi uyarınca açılmış bulu
nan Diş Hekimliği Fakültesine ait (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde yazılı kadrolar 5239 sayılı An
kara Üniversitem Kuruluş Kadroları Kanununa 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen sa
yın üye? Yo.k. 

Hükümet ve Komisyon? İstemiyorlar. 
Maddeyi aylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — (1) sayılı cetvelde gösterilen 

Diş Hekimliği Fakültesi kuruluş kaclroların-

(1) 295 S. Sayılı basmayan tutanağın sonu-
I na eklidir. 
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dan, ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen kadro
lar 1978 imali yılında kullanılamaz. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye! Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

•Madde 3. — Ankara Üniversitesi Diş He
kimliği Fakültesinde ek .görevle çalıştırılacak 
ve dışarıda özel veya resmî herhangi bir İşi 
bulunmayan üniversite mensubu öğretini üye 
ve yardımcıları ile bu Fakülte öğretim üye ve 
yardımcılarının alacakları ek görevler dolayısıy-
le üniversite tazminatlarına hıalel gelımez ve bu 
görevler için yapılan ödemeler hakkında 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulan
maz. 

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

Madde 4. — öğretim üyeleriyle yardımcı
larına ve tıp personeline /döner sermayeden öde
nek ve prim verilmesine ilişkin 1044 sayılı Ka
nun hükümleri Diş Hekimliği Fakültesi için de 
geçerlidir. 

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

Madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe girme
siyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okuluna ait 13 . 7 . 1967 gim 
ve 903 sayılı Kanun ve eki (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar kaldırılmıştır. 

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

Gemici Madde 1. — Ankara üniversitesi Tıp 
Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu mezun
ları Diş Hakimliği Fakültesi mezunlarına ta
nınan ve tanınacak olan haklardan faydalana
cakları gibi., D,'ş Hekimliği Fakültesi mezun
ları da bu ünivr es itenin Diş Hekimliği Yüksek 
Okulu mezunlarına özel kanun, tüzük ve yönet
meliklerle tanınan haklardan faydalanırlar. 

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

Geçici Madde 2. — 13 . 7 . 1987 gün ve 908 
sayılı Kanuna ilişik (1) sayılı cetveldeki kadro
ları işgal edenler bu kanunun yayımı tarihin
de (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolara yeniden 
tayinlerine lüzum olmaksızın atanmış sayılırlar. 
İzinli olanlar için işe başlama kaydı aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulunun Dö
ner .Sermayesi, Ayniyat defterinde kayıtlı de
mirbaş eşya, alet ve edevat, sıhhi malzeme An
kara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine dev-
rolunur. Devir işlemi üç ay içinde tamamlanır. 

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

Geçici Madde 4. — Halen Ankara Üniversi
tesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Oku
lunun Tıp Fakültesinin Cebeci Hastanesinin iki 
binasındaki işgal ettiği kısımlardan Diş Hekim
liği! Fakültesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren en çok iki sene daha faydalanır. 
Bu müddetin sonunda işgal edilen kısımlar, 
Tıp Fakültesine boş olarak iade edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 5 .— 1973 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Yüksek Okulu Bütçesi, bu kanun yürürlüğe gir
dikten sonra Maliye Bakanlığının muvafakati 
ile Diş Hekimliği Fakültesi bütçeline inkılâbeder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

•Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yek. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Emmeyenler... Kabul edil!mistir. 

Madde 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
İsteyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oyla-
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rııııza sunuyorum.. Kabul eden']er... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

295 Sıra sayılı kanun tasarısı da Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilmiştir. 

14. — Ege Üniversitesi Kuruluş kadroları
na ait 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/787; C, 
Senatosu : 1/210) (S. Sayısı : 296) (1) 

BAŞKAN — 296 Sıra sayılı kanun tasarısı
nın müzakeresine geçiyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunacağım. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Etme
yenler... Okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerimde söz isteyen sa
yın üye ? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesi Kuruluş Kad
rolarına ait 26 . 4 . 1957 tarih ve 6953 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tıp Fakültesi 
kısmına, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

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

Maddeyi ekli cetveliyle beraber oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiş tir. 

Madde 2. — (1) sayılı cetvelde yazılı kadro
lardan ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar 1973 malî yılında kullanılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

(1) 296 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

296 Sıra sayılı kanun tasarısı da Cumhuri
yet Senatosunca kabul edilmiştir. 

15. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 18/817; C. Se
natosu : 1/211) (S. Sayısı : 297) (1). 

BAŞKAN — 297 Sıra sayılı kanun tasarısı
nın müzakeresine geçiyoruz. 

Raporun okunup okunmamasını hususunu 
oylarınıza sunacağım. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler.. Raporun okunmama
sı kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yolv. 

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

5247 sayılı İsanbul Üniversitesi Kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesi uyarınca İstanbul Üni
versitesinde Rektörlüğe bağlı olarak açılan Ya
bancı Dil Yüksek Okuluna ait ilişik 1 ve 2 sa
yılı cetvellerde yazılı kadrolar, 5247 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere eklen
miştir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 297 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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•Madde 2. — Yabancı Dil Yüksek Okulunda 
mevcut ve kurulacak kürsüler d eki ve kürsüsü 
bulunmayan dersleri okutmak için atanacak öğ
retim üyesi bulunmadığı takdirde diğer fakül
telerin öğretim üyeleri ve yardımcılar kadrola
ra ek görevle atanabilirler. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 'eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Yabancı Dil Yüksek Okuluna ek 
•görevle atanan öğretim üyeleri ile yardımcılarına 
Üniversiteler Kanununun değişik 32 nci madde
sine göre .tazminat veremeye devanı edileceği 
gibi haklarında 7244 sayılı Kanunun 3 neü mad
desi de uygulanmaz. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

iGneçıici Madde — Bu kanuna bağlı .(1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan (3) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar 1973 malî yılında kullanıl-
ma.z. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye? 

Buyurun Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bir 

(temennide 'bulunacağını. 
296 ve 297 Sıra sayılı tasarılarda Barem Ka

nununa dayanılarak cetveller hazırlanmıştır. 2SS 
Sıra sayılı tasarıda ise, Devlet Personel Kanunu
ma göre hazırlanmış. Tasdike giderken Riyase-
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tin dikkat etmesini rica edeceğim. Evvelâ 296, 
297 Sıra sayılı tasarılar numara alsın, ondan son
ra 2SS Sıra •sayılı tasarı kanun numarası alsın 
ve bu suretle bir düzene girsin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, gereği dikka
te alınacak. 

Tasarının 'tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
imi edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

297 Sıra sayılı kanun tasarısı da Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilmiştir. 

16. —• Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk veril
mesi hakkı nadiri 5254 sayılı Kanunun 3 v.cü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Tarım, Malî ve İktisadî İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından fer üye edinmede 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon -raporu (M. 
Meclisi: 1/849; C. Senatosu: 1/228) (S. Sayrsı : 
293) (1) 

BAŞKAN —• Bir önerge var ouktuyorum: 

Başkanlığa 
293 Sıra sayılı Muhtaç çiftçilere ödünç to

humluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 
3 neü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sayın Köker?. Burada. 
Sayın Tanın Bakanı tarafından verilen bir 

yetki 'belgesi var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına. 
Muiıtae'çiftçilere ödüne tohumluk verilmesi 

hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3 neü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısının Cum
huriyet Senatosundaki müzakeresi sırasında Ba
kanlığımızı temsil etmek üzere Tetkik ve İstişare 
Kurulu Başkanı Asım Alp yetkili kılınmıştır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Nusret Tuna 

Tarım Bakanı 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisinin belgesi 
Genel Kurula 'sunuldu. 

(1) 293 S. sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Öncelikle görüşülmesi teklifi var. Alehte 
söz isteyen olmadığına göre, oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik teklifini de oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Raporun okunma
ması hususu kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen saym 
üye var mı! 

FİKRET GÜNDOĞAN — (İstanbul) C .H. P. 
Grubu adına, söz istiyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Saym Baş
kan, C. G. P. Grubu adına. 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Saym 
Gündoğan, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Saym Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım; 

Ülkede en önemli nüfus kesimini barındı
ran tarımda, bugün o alana ne gözle baktığı
mızı göstermesi bajkımmdan gerçekten ilginç 
bir kanun tasarıısyle karsı 'karsıva bulunuvo-
ruz. 

Tasarının, oylarınızla okunması kabul edil
meyen kısa raporunda, bu yıl Güney ve Gü
ney - Doğu Anadolu illerinde meydana ge
len kuraklık dolayısıyle muhtaç, çiftçilere 
ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair olduğunu görüyorsunuz. 
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minin bir kısmı olan tarımı ve tarımla uğ
raşan insanı tehdit altında tutar olmuştur. 

25 yıla yakın zamandır Türk tarımında ta
biî âfetlere karşı ne o âfetlerin tabiatlarını 
değiştirici bir tedbir alınmış, ne de o âfetlere 
mâruz kalan, tarımdan yaşayan kişilere, 
şimdi elimizde bulunan ve yalnız tohum
luğu ölçüsünde ve birçok merasimi yerine 
gotirmek 'kaydıvle verilecek bir avuç tohumluk 
ekinden başka bir yardım, bir güvence dü
şünülmüş ve getirilmiştir. 

Oysa. Türk ülkesi nüfusuyle, maddî var
lıkları yle, teknolojisiyle 25 yıldır elbette 
büyük gelişmeler göstermiş ve bu yüzden Tür
kiye'de yaşayan birçok varlıklar ve inşa "kır 
faydalar sağlamışlardır; ama Türk çiftçisine, 
25 yılda vücuda gelen gelişmelerden, özel
likle tabiat âfetlerine mâruz kalan çiftçilere 
bu gelişmeden düşmesi gerejken pay esirgen
miştir. 

Don, sel veya kuraklık gibi çok sık tek
rarlanan bu olayların altında ezilen Türk 
çiftçisinin hayatını, gördüğü zararları telâfi 
edeceJk biçimde, modern usullerle güvence 
altına almak mümkündür. Bugüne kadar hiç
bir iktidar bu konuyu ele almamıştır. Bu konu 
olduğu gibi bekâretini muhafaza eder bir 
konu halindedir. 

Oysa, dünya ülkeleri içinde tarımla uğ
raşanların bu kabîl tabiî âfetler yüzün :lcn 
gördükleri zararlara karşılayacak, onları güç
süzlükten kurtaracak ve gelecek uzun yıl
lara sirayet eden güçsüzlükleri önleyecek gü
vence tedbirleri alınmış ve o ülke çiftçileri 
böylece çok iljkel bir tehdit, bir felâkete uğ
ratma nedeninden kurtulmuşlardır. 

Tarımda tabiî âfetlere karşı çiftçinin ma
lını, yalnız ekinini değil, hayvanını, evini, da
mını, tarlasının 'kendisini tabiî âfetlerden gö
rülen zarar ölçüsünde telâfi edecek umumî 
'bir güvence, bir sigorta altına almanın za
manı çok geçmiştir. 

Bu kanunun, raporunda yazılı olduğu 
üzere, bu yıl Güney - Doğu illerimizde vukua 
gelen kuraklık sebebiyle, oradaki çiftçilere 
verilöbilmeyi sağlamak için, tohumluk kredi
sinin tavanım bir miktar daha artırmayı 
amaçladığı gözüküyor. 

1948 yılında, o günün şartları içinde ve 
Türkiye'nin her yönden az gelişmişlik 
jkoşulları altında yaşadığı bir dönemde Dev
let kaynaklarının da sınırlı olduğu bir dev
rede don, sel, kuraklık ve buna benzer tabiî 
âfetlerden zarar gören çiftçilere 5254 sayılı 
Kanun hükümlerinde gösterilen usullere uyul
mak suretiyle, tohumlulk miktarmca, ödünç ve
rilmesi öngörülmüş. 1948'den bu yana 25 yılı 
aşan bir zaman geçmiş, Türkiye'de kuraklık, 
don, sel ve buna benzer tabiî âfetler o günkü 
tabiî mahiyetlerinden hiçbir şey jkaybetme-
mişler, yine tarımda çalışanları uzun yıllar ye
rine konulmaz, onarılmaz ağır zararlara mâ
ruz bırakan olağanüstü güçler olarak, ekouo-
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Gayet tabiîdir ki, bu sene Güney - Do 
ğuda ve Doğuda husule gelen kuraklıktan za
rar gören çiftçinin yalnız ektiği ekinin za
rar görmediği aşikârdır; hayvaniyle, eviyle, 
barkıyle göç halinde bulunan insanlar dün
yası olarak: basınçla yer alan bu kesimde ya
şayanların. bu çok ilkel teknikle bir makta*" 
tohumluğa mazhar kılınması, Türkiye'nin 11173' 
de iktidarda bulunan partilerini de, Hükümet
lerini de düşündürücü olmalıdır ve Türk çift
çisine reva görülen bu esirgenme artık bitmeli
dir. 

Binaenaleyh, çok kısa zaman içinde bir genel 
sigorta mevzuatı, ya da buna benzer bâzı tek
liflerle, çiftçinin artık tabiî afetlerden zarar gö-
ren her türlü varlığının güvence altına s1 ılı
masının, bir defa daha hatırlatılması bizim par
ti olarak görevimizdir. Zaten, seçim bildirge
mizde tarımda bir sigorta düzeninin kurulması. 
düzen değişikliği istemlerimizin başlıcasım ifa
de eder; ama arkadaşlarım anlaşılıyor ki, maa
lesef yine «Bir başka bahara kalmış arzu» mi
sâli bu da böyle gidecek. İste daha önceleri 50 
milyon düzeyinde olan tohumluk kredisi taba
nının 150 milyona ve giderek 450 milyonu aş
mayacak biçimde derlenmesi, toplanmasından 
başka bir şey yapılamayacak, 

Bundan başka bu kanunun değiştirilmek is
tenen 3 neü maddesinin yanında daha değişti
rilmesi gereken maddeleri de vardır. Özellikle 
muhtaç çiftçinin mahsulünün °fc 40 zarar gör
düğü veya onun aşağısında zarar gördüğü ve
ya diğer sebeplerle zarar gördüğünü saptayıcı 
komisyonlarım çoğu kez o çiftçiyi temsil etme 
olanağından ve yeteneğinden mahrum kimsele
rin de bulunmasıyla, daha çok Hükümet adam
larının çoğunlukta bulunduğu bir kurum ola
rak çalıştığı bir gerçektir. 

Yine bu kanunda yazılı olmasına rağmen, 
bu küçücük ve sadaka kabilinden olan yardım: 
çoğu kez 25 senelik donem içimde, siyasî ikti
darlarca bir siyasî çıkar unsuru olarak kulla
nılmıştır. Zamansız ve komisyonlara özel emir
ler verilmek suretiyle lalettayin biçimlerde to
humluk dağıtıldığı, "Türkiye'de mizah edebiya
tına konu olmuştur ve tohumluk yardımı alan 
çiftçinin çuvalını sırtına alıp kasabada 3 gün 
ofis kenarında (özellikle 1D50 - 1960 yılları ara
sında) beklediği bir vak'adır. Alır almazda 
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ekim zamanı geçtiği, tohumluk olarak kullan
masına imkân bulunmadığı, daha ağır faizlerle 
aracıdan veya tefeciden tohumluğunu sağladığı, 
Devletin tohumluk yardımının geç kaldığı ne
deniyle böyle harekete mecbur olan çiftçinin, 
kıy ortasında aldığı, ekim zamanından sonra al
dığı tohumluğu hemen yanındaki bezirgana, 
aracıya ve tefeciye çok düşük fiyat ile devret-
tiği Türkiye'de yaşayanların bildiği bir gerçek
tir; ama bu söylendiği zaman, söyleyen kişiye 
göre değerlendirilen bir gerçektir. 

Yine bu kanunun bâzı maddelerinde değiş
tirilmesi gereken Hükümler vardır. Bu arada 
tohumluk borçlarını para ile ödemek zorun
luluğu yüklenmiştir köylüye. Bunun artık eski 
bir teknik olduğunu kabul etmek, çoğu kez çiftçi
nin tohumluk borçlarını aldığı İle ödemesini im
kân dâhiline sokmak mümkündür. Şöyle ki, biz, 
daima tarımda çalışanların yaptıkları işle, Dev
letin ilişkin kurumlarının bir arada bulunmala
rını önermetkeyiz. Tarımda krediyi, tarımda pa
zarlamayı, tarımda ıslahı, tanında gübrelemeyi, 
tarımda modern girdilerin teminini ve tarımda 
verimi yükseltici diğer tedbirleri koordine etme
ye mecbur olan bir ülkeyiz; ama bunun gereklili
ğine henüz inanmış değiliz. 

Tarımda çalışanlarla Devlet arasındaki ilişki
ler sayısız kanunlar elinde ne çalışanların, ne de 
Devletin bilmediği biçimlerde, arasına hatıra gei-
d'kçe uygulanan yöntemlerle dağınık biçimde yö
netilmektedir, Meselâ çiftçinin aldığı tohumluk 
kredisini eğer koordine çalıştıkları bir düzen ge
lirse, ofise aynen ödemesi imkânı vardır. Çünkü, 
çiftçinin malını ofisin yine siyasal iktidarların 
hava ve heveslerine uygun olarak kabul etmedi
ği yıllar çoktur. Düşük fiyat verdiği yıllar çok
tur. Çiftçi mallarını bezirganlara satar, aracıya 
satar, oradan düşük fiyatla elde ettiği parayı bir 
de gecikmeden mütevellit faiz vesaire gibi, faiz 
olmasa dahi masrafları da o aldığı tohumluk be
deline ekleyerek Devlete ödemeye mecbur- kalır. 
Hele ödeyemediği takdirde âmme alacaklarının 
tahsili hakkındaki usuller altında çiftçi gerçekten 
zor durumlara düşmektedir. Bütün bunların da
ha bir seri de sıralanması"mümkündür. Tarım
da yaşayanların hayatına göz atanların bu kanun 
vesilesiyle görebileceği bundan ibaret değildir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın eleştirilmesi sırasın
da sıraladığım gibi, 22 .adet tedbir ile -hiçbir malî-
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kaynağa ihtivaç olmaksızın 'bugün çiftçinin du
rumunun, sırf o zamanın ilıth açlarını karşılıyo
rum düşüncesiyle getirilen ve fakat üstünden za
man geçmesi, üretim biçimlerinin ye koşullarının 
değişmesi, toplumun genel olarak değişikliğe uğ
raması sebebiyle artık çiftçinin veya tarımda ya
şayanların ayağına bir köstek olmakta bulunduğu 
açıkça görülen mevzuatın, kökten yeniden değiş
tirilmesi ve tarımda; önce tarımda çalışanlarla 
Devlet arasındaki hukuk ilişkilerinin düzen deği
şikliğine, gerçekten köklü bir düzen değişikliğine 
tabi tutulması lâzımdır, şarttır, zaruridir. Fakat 
maalesef tarımda çalışanlar yıllar yılı bu çelişkin, 
çapraşık zaman değişmesine rağmen, hükmü değiş
meyen ağır kanunlar altında yaşamak zorundadır. 
Bir nevi o kanunların ağırlığını çekmeye mahkûm 
gibidirler. 

Bu kanun 'vesilesiyle bir şeye daha değinmek 
istiyorum. Ziraat Bankası adı ile anılan malî mü
esseseye ya da banka, kuruluş gayesinden çok 
uzaklaşmış bir 'müessese olarak kendisinin üstesin
den gelmeye mehmaemken mecali bulunan bir ku-
ruluş haline gelmiştir. 

Kaynaklarının, gerçekten tarımda çalışanlara 
bir finans kaynağı olmak bakımından Devlet eiiy 
le ve düzenli bir şekilde beslenmesi ve büyütül
mesi gereken bu müessesenin, maalesef bankerlik 
yapmak suretiyle 'kaynak bulmaya çalışması sanı
yorum. ki, kendisine verilen görevi yerine getire
memesinin başlıca amili oluyor. Bu tarım banka
sını; yani bu tarım finansmanı örgütünü gerçek
ten yeniden düzenlemeye ve burada bir düzen de
ğişikliği yapmaya çok büyük ihtiyaç, olduğu ar 
tık inkâr götürmez bir hakikattir, ama bildiğimiz 
gibi 3 'vardiya çalışan fabrikalar misali Parlâmen
toda sürprodüksiyona geçmiş bir durumdayız. 
Kimsenin canı bütün bunları dinlemek bile iste
miyor. Oysa bunlar, bizim bugünkü dramımızın 
sahneleridir. Çok eskiden beri söylenmiş olması
na rağmen, ele alınmak isıtenmemlştir. Örgütsüz 
toplum kesimi, sınıfı olan tarımda çalışanların 
başına gelen bütün felâketler 40 - 50 bin köyde 
yerleşmiş olmaları ve onlarla gerçekten yakın iliş
kisi olmayan iktidarların uzun zamandan beri iş 
başında kalmış olmasıdır. Biz umuyoruz ki, köylü 
bu durumun farkındadır. Buna göre de, siyasal 
tercihini kulanmak eğilimine elbetteki itibar ede
cektik. 

Bu arada tarım finansmanını sağlamaya çalı
şan bankanın personelinin de çok ağır görevler 
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ifa 'ettiklerine hayattan şahit olmuşuzdur. İşte 
burada gördüğünüz gibi, bir kredi artımı şeklin
de meydana gelen hareket, oradaki personeli bu
günkü mevcut iş hacminin üstünde çalışmaya zor
layacak biçimdedir. Halbuki bunları, kendi bi
çiminde hareket eden diğer bankaların çalışan un-
suıiarmdaıı daha az imkân sahibi kılan mevzuat 
içinde çalıştırırız. Bu, bankacılıkla telifi kabil ol
mayan bir personel düzenidir. O insanların, ger
çekten her geçen glin çıkan kanunlarla artan gö
revlerini karşılayacak biçimde bir personel statü
süne tabi olmalarının zaruri okluğunu da söyle
mek gerekir. Yoksa, yanında İş Bankasının ve di
ğer özel bankaların personelinin, değil böyle bü
yük ve toplum meselelerinin esaslı şekilde finans
manını sağlamaya çalışacak, öyle bankerlik yap
makta olan müesseselerin personelinin de ne ka
dar daha üstün düzeyde maddî ve manevî olanak
lara sahip kılındıkları da bir gerçektir. 

Size kısa zaman içinde, tarımda güya iyileş
tirme yapmayı amaçlayan bir kanunun hatırlat
tıklarını Grubum adına arz ettim. Sanıyorum 
ki, bana cevap verecekler bütün bu durumu ön
ce kabul edeceklerdir, fakat sonra vaitten başka 
hiçbir harekette bulunmayacaklardır. Dilerim 
benim elediğimin tersi olsun. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grubu adına Sayın Hazer, buyurunuz efendim. 

C. G. P. GRUBU ADINA MEHMET HAZER 
(Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Köylü ve çiftçi yararına alman 'tedbirler ve 
atılan adımların bir yeni örneği bu t a sariyi e hu
zurunuza getirilmiştir. 

Yıllardan beri özlemi çekilen Toprak ve Tarım 
Reformu Kanunu birkaç gün evvel Yüce Heyeti
nizce görüşülüp kabul edilmiş ve yakında yürür
lüğe girecektir. Bu kanun büyük bir çiftçi kit
lesine hitap eden, onun dertlerine çare arayan bir 
kanundur. 

Onun yaninda, yine köylüyle ilgili son gün
lerin kanunlarından biri de, orman köylüsünün 
dertleri ve orman köylüleriyle Devlet arasındaki 
ilişkileri düzenleyen 'kanunlardır. 

Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesine 
dair kanun tasarısı da, çiftçinin içinde bulundu
ğu şartlara bir ölçüde yardımcı tedbirler getir
mek t ed ir. 
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Muhterem, arkadaşlar, çiftçilik ve köylü ihti
yaçları, üzerinde çok şeyler söylenebilecek bir sa
hadır, kolay propaganda, yapılabilecek, kolay rek
lâm. yapılacak bir sahadır, fakat çok güç tedbir 
bulunacak YO çek ağır şartlar içinde çare aranı
lacak bir kesimdir de. Çünkü çiftçi, genellikle 
tabiatın ağır •şartlarına ve tabiî âfetlere acık bir 
sakada hayatını kazanmaya çalışan kişidir. 

Dünyanın hiçbir yerinde çiftçiyi tabiatın bu 
'ağır şartlarından 'tümüyle koruyan 'tedbirler "bu
lunmamıştır, ama hunu hafifleten bâzı tedbirler 
aranmış bulunmuştur, özellikle Türkiye'mizde, 
malî İmkânların yetersizliği, asırların yığdığı ih
tiyaçlar, gelmiş geçmiş bütün iktidarların meşgul 
oldukları büyük yurt sorunları, elde bulunan im
kânları bir ölçüde köye 'tevcih etmiştir. Köylü 
kesimi, öyle 'başıboş, sahipsiz kalmış bir kesim de
ğildir. 

Şimdiye kadar kurulan bir - iki müesseseyi kı
yaca hatırlatmak bu sahaya atılan adımların bir 
işareti olacaktır zannediyorum. Meselâ, Toprak 
Mahsulleri Ofisi, meselâ Ziraî Mücadele, meselâ 
ziraat fakülteleri, orta zira t okulları, tarımın di
ğer sahalarında alman tedbirler, veterinerlik sa
hasında alınan tedbirler, hep köylüyü, çiftçiyi bu 
tabiat âfetlerine karşı korumak ve ona biraz da
ha üstün bir hayat şartı hazırlamak için yapıl
mıştır, ama bütün bunlar köylüyü içinde bulun
duğu sıkıntılardan ve tabiî âfetlerden tümüyle 
kuıtaramamıştır. Onun için de, geçmiş hükümet
ler ve bugünkü Hükümet tedbir"!er düşünmüştür. 
İşte, muhtaç çiftçinin tohumluk ihtiyaçlarına sarf 
edilmek üzere Ziraat Bankasında Tarım Bakanlığı 
emrinde bir fon tesis olunmuş, Tarım Bakanlığı
na her yıl bütçeyle verilen yetki bu tasarıyle ar
tırılmak istenmiştir. Bu hüviyetiyle tasarıyı, son 
günlerde Güney Anadolu'da meydana gelen ağır 
•durumu tashih edecek bir tedbir olduğu için tas
vip ediyoruz, olumlu karşılıyoruz; fakat bir bakı
ma da yeterli bulmuyoruz. 

Yeterli bulmadığımız husus, sadece tohumluk 
sahasında çiftçinin yılardan beri âfetlere mâruz 
kala kala. ağırlaşan, üst üste binen banka borçla
rının, Ziraat Bankasına olan borçlarının mâkul, 
ctddi bir tedbire tabi tutulma;,!, bir taksitlendir-
meye, hattâ bir tasfiyeye tabi tutulması hususu
dur. 

Bir taraftan tabiî âfetlerde yüzde 40 zarara 
uğradığı reemıî mercilerce tespit edilen bir çift-
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çiye yapılan tolıumluktaıı yüzde 9 oranında faiz 
alınması, yapılan yardımın maksada uygun bir 
istikamette olmadığını gösteren bir başka 'belirti
dir. Köylünün üst üste binen 'borçlarına ait faiz
lerin mutlaka bir esasa bağlanması nıedburiyeti 
vardır, tasfiyeye ihtiyacı vardır. 

Biliyoruz, şimdi Sayın Tarım Bakanımızın te
masları ve teşebbüsleriyle Zirat Bankası kendi 
imkânla rıyle, kanunun verdiği yetkileri kullana
rak âfete 'mâruz kalan sahalarda bâzı tedbirler al
mış, bu arada çiftçinin bankaya olan 'borçlarını 
ela takside 'bağlamıştır. Bunu memnuniyetle kay
dediyoruz. Reklâmı yapılmadığı için çok kişi bu
nu bilmiyor, ama müspet tesirleri o sahalarda 
yakında görülecektir, fakat sadece o s'ahalara 
münhasır ve maksur kalmamalıdır bu tedbirler. 
Arz ettiğim gibi, köylüye tümüyle üst üste yığı
lan ve çoğu da köylünün ödeme gücünü aşan, ta
biatın -ağır şartlarının zarurî kıldığı bugünkü ha
le köklü hir tedbir bulmak lâzımdır; bunun için 
çalışmalıyız. Bugünkü Hükümetin yöneldiği ana-
hedef buna. müsaittir, partilerarasındaki anlaşma 
buna müsaittir, günümüzün şartları da bunu ge
rektirmektedir. Bu tedbirler kısa zamanda alı
nırsa köylümüz büyük ölçüde ferahlığa kavuşa
cak ve şikâyetler ele 'azalacaktır. 

Binaenaleyh, bunları yaparken ne bir düzen 
değişikliğine ihtiyaç var, ne de Türkiye'yi altüst 
etmeye, memleketi harekete getirmeye ihtiyaç 
vardır. Mesele anlaşılmıştır, tedbirlere 'başvu
rulmaya başlanmıştır; mühim olan bu tedbirleri 
teksif etmek, çabuk harekete getirilir hale sok
maktır. Bu tasarı, az 'da olsa sigortası olmayan, 
güvenlik tedbirlerinden mahrum olan hir sahada 
çiftçinin tohumluktan mahrum kalıp gelecek yıl
lar daha perişan olmasını önlemek için ona bir 
yardım getiriyor, ona verilecek kredi miktarını 
artırıyor. Tohumlukların fiyatları artmıştır, ihti
yaçlar da artmıştır. Halk yeni tohumluğa,, ıslah 
edilmiş tohumluğa da artık alışmaktadır. Eski to
humu körükörüne de ekmiyor. Bu bakımdan bu 
tohumluk yalnız, köylüye yardım değil, aynı za
manda teşvik unsuru da oluyor. 

Tatbikatta hâzı eksiklikler vardır. Alınacak 
yeni tedbirlerle 'bunlar giderilebilir. Fakat bu 
muhtaç çiftçiye yapılacak tohumluk yardımları
nın hiç olmazsa faizsiz olmasını düşünmek mecbu
riyetindeyiz. Hem yardım yapacaksınız, hem de 
yardıma muhtaç, olandan % 9 gibi ağır bir faiz 
almak, yapılan yardımın etkisini de azaltır. 
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Ru itibarla, saıdece 'miktarın artırılması, faizin j 
azaltılması lüzumuna işare't ederek, çiftçi lelıine j 
olan Ibu tasarıyı •olumlu karşıladığımızı ifade et- j 
meyi zevkli bir 'vazife 'biliyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 288, 300, 301, 302, 303, 304, 305 
sıra sayılı tasarıların açık oylamasına oyunu kul
lanmayan saym 'üye. var mı efendim?.. Yok. Oy
lama işlemi lb itmiş tir. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ayrım, bu
yurun. 

A. P. GRUBU ADINA YUSUF ZİYA AY
RIM (Kars) — Muhterem Başkan, sayın sena
törler ; 

Huzurunuza gelen 525-1- sayılı Kanun üzerin
deki değişiklik teklifi bir ihtiyaçtan doğmuş
tur. -Bu ihtiyacın nedeni şudur: 

1972 yılı Soıibahar ve bu yılın İlkbaharın
da kuraklık nedeni ile Güney ve Güney - Doğu 
illerimizde mahsul hemen hemen yüzde yüz nis
petinde bir zarar görmüş, Hükümet de önümüz- i 
deki Sonbahar ekim devresinde çiftçilerin ihti
yacını karşılayabilmek için Ziraat Bankasında
ki mevcut 50 milyon liralık fonu 150 milyon li
raya çıkarmanın zorunluğunu duymuştur. Çün
kü tatbikatta, Tarım Bakanlığının Devlet Üret
me çiftliklerinde yetiştirmiş olduğu sertifikalık 
tohumlukların ekimine çiftçi alıştığı için, çift
çilerin maddî imkânlarının noksan olması sebe
biyle piyasaya 'göre fiyatları pahalı olan; fa
kat verimleri o nispette yüksek bulunan to
humlukları intikal ettirmek için 5254 sayılı Ka
nundan faydalanmaktadır. 

Simdi, burada bir sözcü arkadaşım bu ka
nunu tenkit ederken, gönül arzu ederdi ki, ted
birleri de beraber getirsin, dediler. Muhterem 
arkadaşlar, esasında bu kanun 1948 yılında çık
mıştır. O zamanın Hükümeti nihayet çiftçilerin 
ihtiyaçlarına cevap vermek için böyle bir ka
nun getirmiştir. Aradan 2 sene geçtikten sonra 
bakılmış ki, bu fon kâfi gelmiyor. 1950 yılın
da tekrar bir değişikliğe uğratmış, fonu biraz 
daha yükseltmiştir. İlk zamanki fon 6 milyon 
lira idi. Şimdi değişse, değişse nihayet günü
müze kadar gelmiştir.' 

Bu yıl Güney - Anadolu'daki sıkıntıyı her
halde bilmeyenimiz kalmamıştır. Şimdi, Hükü
met herhalde kötü bir şey g-etirmemiş. Bura
da, Tarım Bakanlığına biraz daha çabuk ve 
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normal hareket edebilme imkânını sağlayabil
mek için kredi miktarını artırıyor. 

Şimdi, C. H. P. sözcüsü arkadaşım diyor 
ki; «İşte, köylüyü sevmeyen iktidarların işba
şında olması nedeniyle köylü bu hale düşmüş
tür.» 

Muhterem arkadaşlar, ben hatırımda kaldı
ğı kadar birkaç rakam vereceğim. 1964 ilâ 1970 
yılları arasında köylüyü sevmeyen bu iktidar
lar köy yollarını 8 bin kilometreden 65 bin ki
lometreye çıkarmış. 

İçmesulari: Bugün Güney - Anadolu'da sar
nıçtan su taşınıyor. 13 bin yerleşme yerinde 39 
bine .çıkarmış. Bütün katları 3 misli, 5 misli. 

Elektriği 300'den 4 500'e çıkarmış. Okul sa
yısı kat kat artmış. Bunları, sevmedikleri o 
iktidar gerçekleştirmiştir. Şimdi 'köylü bunu bi
liyor. Bunları burada dile getirmekle bir fay
da sağlanmaz. Geçen de Toprak Reformu Kanu
nu görüşülürken dedik ki, «Bâzı müşterek nok
talarda birleşelim ve işi rayına oturtmaya çalı
şalım...» Şimdi şuna kaniiz ki, sertifalık tohum
luğun faydaları memlekette görüldü. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de bir sono-
ra buğdayının gelmesi bir zamanlar bir me
sele oldu. Türkiye'nin, bu yıl anormal bir yıl
dır, eğer buğday stoku varsa bunun nedeni 
serti tikali'k tohumluk ile gübre kullanma se
bebiyledir. O halde bunları kötülemeyelim. 

Şimdi, yalnız şunu istirham edelim Tarım 
Bakanlığından. Diyelim ki, «Evet, biz size bu 
paraları veriyoruz; fakat istirhamımız şudur 
ki, bu tohumluğu zamanında çiftçinin eline ge
çirin, bunun ekilmesini sağlayın.» Bunu Tarım 
Bakanlığından istemek hakkımızdır. Biz, eğer 
bu tohumluğu kışın kar yağdığı zaman götürür 
de çiftçiye verirsek pek tabiî ki, o çiftçiden zi
yade değirmencilerin ve tüccarın eline gider. 
Bunu Tarım Bakanlığından isteyelim. Başka 
şeyler varsa bunları da isteyelim. Bir arkadaşı
mız söyledi faiz haddi yüksektir. Hakikaten bu
nun üzerinde duralını; fakat bunu istismar et
me tarafına gitmeyelim. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bakın, 1955 yıl
larında yumuşak buğdayın ofisçe basalım fiya
tı 30 kuruştu. 1973 yılında basalım fiyatı 120 
'kuruş olmuş ve dört misli artmıştır. O halde, 
eğer bugünkü bu fonla kalınacak olursa ancak 
32 bin ton buğday've arpa tohumu tevzi etme 
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imkânı vardır. Halbuki Güney - Anadolu'da 
6 - 7 ilimizdeki tohumluk ihtiyacı, arpa ile buğ
day olarak 75 bin tondur. O halde, bunu kar
şılamak iç.iıı Bakanlık, Hükümet bu teklifi ge
tirmiştir, yerindedir; fakat bu demek değildir 
ki, illâ bütün Türk köylüsünün, Türk çiftçinin 
ihtiyaçlarını karşılar... Yalnız bir tarafını al
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bir husus vardır ki, 
mesel; âfetlere uğrayan çiftçilerimize yardım 
hususundaki tatbikatta durum şudur; bir köy 
dolu hasarına uğradığı zaman Hükümete mü
racaat eder. Hükümetin ilgilileri ona derler ki, 
«Efendim, memurların harcırahını yatır, vası
tasını tut sizin köye gelelim.» İşte bu husus ol
muyor. Bunlar üzerinde durulsun, bunlar telâ
fi edilsin. Zaten adam hasara uğramıştır. Bir 
de hasara uğradığı bu devrede köylüye, illâ sen 
vasıta tut senin yerini gelip mahallinde göre
ceğiz demek, köylü için ağır bir yük olur. Bu 
gibi hususların bertaraf edilmesi üzerinde du
rulursa köylü için faydalı olur kanaatindeyim. 

Şimdi sertifikalı tohumluk tevziatına bir 
göz atacak olursak yıllar itibariyle; 1964 yılın
da 58 881 ton buğday, '9 575 ton arpa, 

:965'te 47 000 ton buğday, 7 002 ton arpa 
1966'da 49 000 ton buğday, 8 700 ton arp:,. 
1967'de 38 141 ton buğday, 11 491 ton "arpa, 
1968'de 44 000 ton buğday, 9 224 ton arpa, 
1969'da 46 262 ton buğday, 10 000 ton arpa, 
1970te 45 000 ton buğday, 2 374 ton arpa, 
1971'de 22 282 ton buğday, 4 000 ton arpa, 
1972'de 32 000 ton buğday, 10 000 ton arpa. 

Dikkat edecek olursak. 1971 ve 1972 yılla
rında bir düşüş oluyor. Burada istikrarsız hü
kümetlerin olduğu devrede birdenbire yan fi
yat-na düşmüştür. İşte o zaman çiftçi, bu konu
da ihmal edilmiştir. Bunun üzerinde durmak 
lâzınıgelirdi. 

Son olarak benim Hükümetten istirhamım 
şu ki, en nıüliimmi, imkân bulabilirse bu to
humlukları gübresi ile birlikte, bilhassa kurak
lıktan zarar gören köylülere zamanında sürat
le intikal ettirmenin yollarını araştırsınlar. 

Grubum adına hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN- — Şahısları adına Sayın Hazer-

dağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
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i Bu yıl gerçekten Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da, hatta orta Anadolu'nun bir kısmında 
korkunç kuraklık olmuştur. 

Yemi kurulan Hükümetin, 'göreve başlar 
başlamaz ilik konu olarak kuraklığı ele aldığı
nı memnunıiyetle öğrenmiş bulunuyoruz; ama 
bundan sonra Hükümetin bu kuraklık konusun
da ne gibi tedbirleri aklığı kamuoyuna açıklan
madı. Belki tedbirler alındı; ama kamuoyunun 

I -iüİTİnı bir kısmının bundan haberi olmadı. 
Muhterem arkadaşlarım, kuraklık gerçek

ten büyük tahribat yapmıştır. Hele Haziran 
ayının 15 günü serin geçmemiş olsaydı, emin 
dunuz ki, bu bölgelerde ha nüansız bir yaz ge

çilecekti; fakat havanın biraz serin geçmiş ol
ması, dağlık bölgede yağış alan ekinlerin ba
klanın kurtardı. 

Bunun dışında bilhassa Gaziantep, Adıya
man, Elâzığ, Erzincan, Malatya, Diyarbakır'ın 
mühim bir kısmında ve Muş ve Bingöl'de kor
kunç bir kuraklık olmuştur. Bu kuraklık beni 
korkutmaktadır. Kuraklık Türkiye'de ekseriya 
arka aıtkaya 'devam etmektedir. Ben meteorolo
ji uzmanı değilim, meteoroloji tahminleri yap
mak için buraya gelmediım; ama Türkiye'ce 
kuraklıkların birbirini takibettiği 'görülmüştür. 
1970'te kuraklık oldu, 1973te oldu. Bundan 
evvel 1955'te oldu; yana bu geçmiş, yıllar ara
sında üç yılda bir bölge bölge, mevzii de olsa 
korkunç 'kuraklıklar olmaktadır. Onun için 
hükümetlerin çak tedbirli olmaları lâzımgelir. 

I Yani, golecek yıl yağmur yağacağına, kuraklık 
olmayacağına 'dair elimizde bir senet yoktur. 
Geçmiş yıllarda üstüste yedi yıl yağmur yağ
madığı görülmüştür. Onun için hükü netlerin 
cedbirli olmaları lâzımdır. 

Ben 'Hükümetten rica ediyorum, kamuoyunu 
aydınlatsınlar. Bu Hükümet ile göreve başlar 
Haşlamaz birinci toplantısında kuraklığı 'ele al
dığına g'öve, ne gibi tedbirler aldığını kamu
oyuna 'açıklamalıdır ve gelecek yıl da kuraklık 
olacakmış gibi şimdiden tedbirleri almalıdır ve 
bu tedbirlerin neler olacağı bilinmelidir. 

Susuzluğa çare bulmak için geçici büyük 
barajların yapılması falan, bunlar uzun vadeli 
tedbirlerdir. Kısa vadeli tedbirlerin neler ola
cağını Hükümet düşünmelidir. S onda j makine
lerinin bir kısmını Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'ya göndermiş, fakat daha birçok sondaj ma-

j küıeleri göndermesi gerelkir. 
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Muhterem arkadaşlarım, tohumluk konu
sunda, (Hükümetin ağzından işittik) bu yıl de
po edilmiş yiyeceğimiz var; ama gelecek yıl 
neler olacaktır? Buna göre lîükümetiın tedbirli 
olması lâzımgelir. Biz geçmişte mütemadiyen 
buğday satmaknış yemiş bir milletiz. İki yılıdır 
buğday satımalmıyoruz, iki yaikamız bir araya 
gelmeye başladı. Yine bir kuraklık geldi, felâ
ketler başladı. Allah momlelketimizi bundan son
rakilerden korusun. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de «idden 
köylünün bir yıl âfete uğraması, 10 yıl belini 
doğrultanıamasını meydana getirir. Zaten sos
yal güvenliğimiz yok, yıllardır tedbirleri alına
mamış ve uzun vadeli işler yapılamamış ama, 
bugün artık biraz olsun imkânlarımız vardır. 
tedbirler almaya mecburuz. Bilhassa kuraklık 
olabileceği bilinen bölgelerde büyük tedbirlerin 
alınması lâzımgelir. 

Hükümetten istirham ediyoruz; tohumluğu 
zamanında dağıtsın. Hükümeti tenzıih ediyo
rum, fakat Hükümetten, malı allan d e bâzı kim
selerin, bâzı memurların tohum dağıtmada par
tizanlık yapmaması için büyük tedbirler alma
sını ve bütün dikkatini buna teksif etmesini is
tirham ediyorum. 

Bu kanuna olumlu oy vereceğimi arz eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Savın At alay, buyunnmz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet 

Senatosunun sayın üyeleri; 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilme

si hakkındaki 5254 sayılı Yasanın 8 ncü mad
desi değiştirilmek istenmektedir ve değiştirme 
iki hedefi gütmektedir. Biri; her yıl Tarım Ba
kanlığı emrine ayrılan ve Ziraat Bankası ta
rafından verilen 50 milyon liralık meblâğın 150 
milyon liraya çıkarılmasıdır. 

Raporları okuduğumuz zaman görüyoruz. 
Denir k i ; buğday fiyatları, 50 milyon lira veril-
rildiği günlerde 30 kuruştu, şimdi 120 kuruş
tur. Fiyat farkı arasında dört katlı değişiklik 
olmuştur. Binaenaleyh, 50 milyon lira karşıla
mamaktadır, bunu artıralım.. Böyle olunca, 
insanın aklına otomatikman şu geliyor; o hal
de bu meblâğın 150 milyon değil de, en azından 
200 milyon lira olması gerekli idi, mademki 
fark bu kadar artmış. Eğer gerçekten bir çare 
bulunmak isteniyorsa, meblâğın da ona göre 
düşünülmesi gerekli idi. 

Aslında, 1948 yılında ilk defa bu yasa çıka
rıldığı zaman da görülmüştü ki, konulan meb
lâğlar hiçbir zaman yetmemiştir. Çünkü fiyat
lar daima artmıştır ve başını alıp gitmektedir. 
Hiçbir hükümet zamanında olmadığı kadar, 
son yıllarda fiyatlar süratle artabilmektedir. 
Ölçü, artık her yıl için şu meblâğ değil, artışı 
takibeden bir sistem bulmak zorundayız. 

Ben bir önerge vererek şimdi bunun 200 
milyon liraya çıkarılmasını istiyorum, ama bu 
da çare değildir. Bir sistem getirmek lâzım. Fi
yat artşına göre, bu fonların da bu şekilde ar
tırılması gerekir. Çünkü 2 - 3 sene sonra tek
rar gelinecek. 

Ters bir orantıyla diğer bir husus kendisini 
göstermektedir. Faiz % 6 olmasına rağmen, % 9'a 
çıkarılmıştır. % 6'dan % 9a çıkmanın gerçek 
nedeni nedir 1 Bakın raporda ne diyor: «De
ğişik madde o'te geçen % 6 faizli ibaresi bu
günkü fiyat hadlerine uydurulmak maksadiyle 
% 9 faizli..» Fiyatlar arttı, faizi de artıralım... 
Aslında köylüye bunu bir daha yüklemektir. 
Bir taraftan, fiyat artıyor diye onu daha çok 
artır... Fiyat artıyor diye faizi düşürmek gere
kirken, bizde aksi yapılmaktadır. Fiyata uy
durmak üzere faiz artmaktadır. Örneğin ; 1 OO'O 
liralık ödünç tohumluk alan bir çiftçi ailesi 
60 lira faiz ödeyecekti, şimdi 90 lira faiz öde
miş olacaktır. Fiyatlara uydurmakta köylüyü, 
muhtaç çiftçiyi rahata mı kavuşturuyoruz, 
yoksa kendisine yeni külfetler mi yüklüyoruz?. 
Yeni külfetler yüklemeye lüzum yoktur. İnan
dırıcı bir husus görmem gerekirdi. 

Mevduat için faiz haddi Türkiye'de eğer 
uzun vadeli değil de, kısa vadeli ise, % 8-3.5' 
tur. Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye % 3 
faizle verir. Sınaî Yatırım Bankası ihracatı 
teşvik şeylerinden % 3 faiz alır. Bunları ekler 
tüccara; yani sanayi ile ilgilenenlere % 9'la 
verir. İhracatı geliştirme fonundan, Avrupa 
Yatırım Bankasından aldığı, milletin borçlan
dığı meblâğlarda % 3 faiz Devleten giderken, 
fakir ve muhtaç köylüye verdiğimiz buğday
dan % 9 faiz alacağız. Hem muhtaç diyeceğiz, 
hem çaresizlik içinde diyeceğiz, yardım götü
receğiz, ama bu yardımı da % 9 gibi ağır bir 
faizle getireceğiz. Türkiye'de faiz haddinin en 
sonu % 9'dur. Maliye Bakanlığı son geçen yıl 
artırdı ve bunu tahviller için % 6'dan % 9'a 
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çıkardı. Böylelikle en yüksek faizi muhtaç köy
lüye yüklemiş olacağız. 

Yine vereceğim önergede faizin % 9 değil, 
% 3 olmasını ve maddenin bu şekilde değişti
rilmesini isteyeceğim. % 6dan % 9'a yüksel
tilmesi hususunda komisyon raporunda gerekçe 
olarak ciddî hiçbir husus da mevcut değildir. 

Keşke o seviyeye gelebilse idik, şu yasanın 
üzerindeki «muhtaç» kelimesi bizim için çok 
uzaklarda kalmış bir seviyeye yükselmiş ve 
hep beraber bu mutlu seviyenin idraki içinde 
bulunabilse idik. Yani Türk çiftçisi muhtaç du
ruma düşmese, kuraklık da olsa tedbirini ala-
bilse ve Devlet de c/c 9 faizle kendisine ödünç 
tohumluk vermek yükümlülüğü altına girmese 
idi. O günleri görebilse idik; ama bugün ger
çek, Türkiye'de nüfusun rf 70'i tarımda çalış
maktadır. 

İkinci Beş Yıllık Plân görüşüldüğü zaman, 
•devrin Başbakanı ve yetkilileri plânda taahhüt
te bulunuyorlardı; «Tarımda çalışan nüfusu 
% 56ya indireceğiz.» demişlerdi. Tarımda ça
lışan nüfus İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 
c/c 5 6'ya inecek diye taahhüt de bulunmuşlardı. 
Hayalde ve kâğıt üzerinde kaldı. Bugün tarım
da çalışan nüfus c/c 70 civarındadır. 

Kalkman ülkelerde tarımda çalışan nüfus 
cfc 20'nin altına düşmedikçe, o ülkede refah 
paylaşdanıaz, o ülkede Batılı ardamda kalkın
ma. mümkün değildir. Görülüyor ki, çok büyük 
mesafemiz vardır. Bunu % 15'e düşüren ülke
ler vardır. Tarımda çalışan nüfus Danimar
ka'da, İngiltere'de T/c 20'nin, c/c 16'nın altına 
düşmüştür. Hem bu ülkelerde tarımda çalışan 
nüfus refah içindedir, hem bütün nüfusun geri 
kalan kesimini beslemektedir ve hem de ge
niş miktarda tarım ürünleri ihracatını yapmak
tadır. 

Köy okulları sayısı ve içmesuları hakkında 
verilen istatistik! rakamları kendi istikameti
mizde dilediğimiz gibi kullanmak ve bunların 
aksini de rahatlıkla söylemek çok kolaydır. 
"Önemli olan bunlar değildir. Türk tarımının için
de bulunduğu güç koşullarla karşı karşıyayız. 

Bakınız bir gerçek daha hiçbir istatistikî 
rakamla yalanlanamaz: Türkiye'de millî gelir
de tarımda en az payı alan yoksul çiftçi köy
lüleri; yani tarımda çalışan insanlardır. En az 
millî gelirden pay bunlara düşmektedir. Geçen 

yıla nazaran yahut geçen yılın son Ekim ayı is
tatistiklerine göre, genel kredi hacmi içerisin
de ortalama artış % 17 iken, tarım kredilerin
de % 3,7 eksilme görülmektedir. Yani tarım 
böylesine güç. boğazların içerisinde; köylü muh
taç, köylü fakir... 

İşte biraz önce grubumuz adına ifade edilen 
bir rejim değişikliği değil, düzen değişikliği 
tarımda ve diğer kesimlerde mevcudolan ada
letsiz ve haksız düzenin değiştirilmesidir. Bu 
düzenin değiştirilmesinde ayrı ayrı görüşlere, 
ayrı ayrı dünyalara sahibolduğumuzu daha ön
ce başka sebeplerde söylemiş bulunuyordum. 
Toprak reformunda da görüşlerimiz yine ayrı 
idi. Meselâ 11 nci maddede, toprak reformun
da ilk sırayı hiç toprağı olmayan, muhtaç, ta
rımda çalışan nüfusa değil, nispeten toprağı 
olan; fakat yetmeyene vermek -suretiyle ayrı 
iki görüşü savunmaklayız. Siz onu getirdiniz. 
Muhtaç, hic toprağı olmayan köylüye değil, bi
rinci sırada toprağı az olana vermek, bir karış 
toprağı olmayan, 11 nci maddeye göre bekle
yecek, az veya yeteri kadar toprağı olmayana 
verilecektir. İşte, düzen değişikliği bu. Evvelâ 
o toprakta göz nuru olan, emeği olan, o toprak
ta. çalışan insan, çalıştığı o toprak eğer kamu-
laştırılıyorsa, orada o ilk sırayı teşkil etmeli
dir, göz nuru döknıelidir. 

«Toprak işleyenindir.» ilkesinin sağda sol
da «Başka iklimlerin propagandasıdır.» demek 
değil, işte sırası geldiği zaman gerçek ifadesi
ni şimdi ağırlığı ile ortaya koyup ifade ediyo
ruz ve toprak reformunu yapan bütün ülkeler
de bu ilke kendisini gösterir ve yerine alır; 
«Toprak işleyenindir» yani göz nuru dökmüş
tür. marabadır. ırgattır. ortaktır. yarıcıdır. 
o topraktadır. O toprak kamuiaştırıldığı tak
dirde, bir başkasına partizan zihniyetle, şu gö
rüşle, bu görüşle değil; tamamen objektif öl
çüler içerisinde hiç toprağı olmayan o muhtaç, 
o çalışan maraba, o çalışan yarıcı, o çalışan iş
çi o toprağın sahibi olsun. İşte düzen değişik
liği bu. Aramızdaki faiklar burada idi. 

BAŞKAX —• Toprak Reformu kanun tasa
rısı görüşüldü Sayın Atalay. 

SIBIH ATALAY (Devamla) — Hayır, bun
lar eleştirilmek istendi de Sayın Başkanım, 
onun için ifade ettim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir yasa gel
miş bulunmaktadır. Bu. günlük yahut yıllık 
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dertlere çare bulma yolundadır. Bir veya iki 
yıl sonra yine değiştirilecek, yine gelecek, yi
ne meblâğlar istenecektir. O halde, hiç olmaz
sa bunu daha uzun bir vâdeye götürebilmek 
için, şimdilik komisyonun taahhüdü ve ifade 
ettiği rakamlara uygun olmak üzere dört mis
li arttığına göre, 50 milyonu kendi taahhütleri 
içerisinde tutmak üzere 200 milyona çıkarmak 
ve faizini de («Muhtaç çiftçi» diyeceğiz ve güç 
bir günün içerisinde kendisine Devletin elini 
uzatacağız; ama en ağır faiz hadleri içerisin
de) c/c 3 olarak hep heraber indirilmesini ön
görelim. 

Ayrıca, yasalar içerisinde mevcudolmadığı 
için. Ziraat Bankası alacağını bir yıllık hasat 
dönemi içerisinde istemektedir; yani kredinin 
köylüye sağladığı süre bir yılı bulmaktadır. 
Köylü bir yıl içinde kuraklığa, tabiî âfetlere 
uğrayacak.. Belini bir yıl içerisinde doğrulta-
maz. Eğer, gerçekten, bir çare ve bir yardım 
ise, bunun hiç olmazsa iki yıllık bir vâde ile 
verilmesi gereklidir. Bu sebeple şu önergeyi 
takdim edeceğim. 

«1 nci madde ile değiştirilen 3 neü madde
nin kapsamındaki 150 milyon liranın 200 mil
yon olarak ve % 9 faizin de c/c 3 olarak değiş
tirilmesini ve maddeye aşağıdaki cümlenin son 
fıkra olarak eklenmesini talebediyorum. 

«Açılan bu tohumluk kredisinin vâdesi iki 
yıldır.» 

Sanırım, eğer gerçekten yardım yapmak is
tiyorsak, bunun etkili olmasını istiyor isek, lü
tuf buyuracak ve bu önergeyi kabul buyuracak
sınız. Bu, kanunu geciktirmeyecektir de... Üç 
günün içerisinde tasarıların verildiği tarihi ile. 
Meclislerden çıkışı çok görülmüştür. Hep yar
dımcı olalım, bugün çıkar Millet Meclisine gi
der. Perşembe günü benimsenir ve çıkması im
kânı vardır. Bu sebeple, kadük olması veyahut 
'bu tasarının çıkmasını önlemek gibi bir düşün
ce ile hareket çimiyoruz. Şayet, «bu imkân yok 
ve bu imkân sağlanmayacak 5 veya 10' kişi ile 
bulunuyorsunuz, •elinizde midir» diyorsanız, o 
başka. «Çıkaralım» diye M-illet M'cclisiude bir 
partinin genel başkanının ifadesi vardır; yani 
imkânlarımız elimizdedir, dilediğimizi çıkarırız 
zihniyeti ifade edilmiştir. O halde çıkarma eli
nizdedir, yapabilirsiniz. Biz buna mâni olmak 
istemiyoruz. Hayır, istediğimizde biz bu karar -
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lılığımızı yaparız, bu gücümüzü gösteririz, ama 
dı.stenne yine e göstermeyiz diyorsanız, önergemi 
geri alının, çıksın. Hiç olmazsa bir imkân sağ

lanmış olur; ama şimdi bu sözlerin de gerçek bir sı
nav yeni olacaktır. Bu ifadeler bir sözden -mi 
ibarettir, yoksa geçerli olan vaatler ve güçler 
midir? Onu da göreceğiz. 

Önergemi takdim ediyorum, saygılar suna
rını. 

BAŞKAN — 288 Sıra Sayılı kanun tasarısı
nın açık oylamasına 126 sayın üye iştirak etmiş, 
126 kabul; 

303' Sıra Sayılı kanun tasarısının açık oyla
masına 127 sayın üye iştirak etmiş. 127 kabul; 

301 Sıra Sayılı kanun tasarısının 'açık oyla
masına 123 sayın üye iştirak etmiş, 123 kabul; 

302 Sıra Sayrlı kanun tasa insinin açık oyla
masına 125 sayın üye iştirak etmiş. 124 kahul, 
1 çekimser; 

303 Sıra Sayılı kanun tasarısının açık oyla
masına 127 sayın üye iştirak etmiş, 127 kabul; 

304 Sıra ıSayıîı kanun tasarısının açık oyla
masına 139 sayın üye iştirak etmiş, 139 kabul; 

305 Sıra Sayılı kanun tasarısının açık oyla
masına 138 sayın üye iştirak etmiş, 138 kabul 
oyu ile tasanlar Cumhuriyet .Senatosunca da 
kabul edilmişi erdir. 

Sayın Ucuzal, buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, •değer".i arkadaşlarım ; 

Hor tasarı ve teklif gibi müzakeresine baş
ladığımız bu tasara da memleketin büyük bir 
kısmım alâkadar eden bir mevzuyu ele alarak, 
bir ihtiyacın karşılığını verebilmek için getiril
miştir. 

Meclislerin normal çalışma döneminde geti
rilen her ihtiyacı yok ötmek isteyen tasarı ve 
tekliflere yardımcı olma yönünde değil, daha 
başlangıçta meseleyi karış'tırabilmenin çareleri 
aranmıştır bu kürsülerden. 

Şimdi tatde gireceğimiz su anda önümüz
deki seçimlerde vatandaşa hoş görünmek için 
arkadaşlarımız bir düzen değişikliği içerisine 
girdiler. 

Şimdi mesele; muhtaç çiftçiye tohumluk te
min çimektir. 5254 sayılı Kanun ilk defa tadil 
görmüyor. Elimizdeki tasarıya göre bu, altıncı 
defa değişikli ğ-3 uğra maldadır. Bundan evvelki 
kanunla 50 milyon olarak tespit edilen fon, bu-
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g-üniin ihtiyaçları gözöniinde bulundurulmak 
suretiyle üç misli artırılarak: 150 milyona çı
karma ve bunu 450 milyonluk bir miktar içeri
sinde çevirme imkânını da getirmektedir. 

Tasarıyı getiren Hükümete müteşekkiriz. 
Hakikaten memleketimizin mâruz kaldığı bü
yük bir kuraklık, 'bilhassa Güney ve Güney -
Doğu Anad oruçla büyük tahribat yapmıştır. Bu 
büyük tahribatı yapan kuraklığa çare bulmak, 
bugün için Türkiye'nin imkânları dahilinde he
men hemen mümkün görülen işlerden değil. 
Bunu .say1 n arkadaşlarımın takdir ederek ifade 
etmelerinde isabet olacağı kanaatindeyim. 

Yurdun muhtelif yerlerinde bu büyük ku
raklığa i1 âyet en de, yine dolu ve sel taşkınla
rından meydana gelen âfetler olmuştur. Köylü 
vatandaşlarımız büyük sıkıntılara düşmüştür. 

Sevgili arkadaşlarını, bir parti grubunun 
sözcüsü, acık ifade edeyim, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun sözcüsü gelip, meseleyi bir 
basamak tahtası yaparak başka taraflara atla
mamış olsaydı, tasarının memlekete ye muhtaç 
çiftçiye getireceği faydadan kısaca bendeniz de 
şükran'a karşılayıp bu kürsüden inecektim. 

Bu sözcü, evvelâ neden bu kuraklığa, veya
hut neden bu âfetlere çare bulunmadığını bu
lunması İçi:! de neden gereken çalışmaların ya
pılmadığını beyan buyurdular. 

Bugün Türkiye nüfusuna kıyasla köylü va
tandaşın hâlâ tabını sahasında büyük nüfusa 
mâlik olduğunu da ifade ektiler Haklı olarak 
biz de, sırm kendilerinden bir defa daha sor
mak mecburiyetinde kakıyoruz, yani bueünkü 
Cumhuriyet Halk Partisi dünkü Cumhurlye^ 
Ha'k Partisinden ayrı bU parti mi l . 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sana 
ne? Bıv a sı malike Ne ise o iste. 

•STEPİ ATALAY (Kars) — Söz istiyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu partinin fikirlerinde mey
dana gelen değişmeler sebebiyle bu suali sor
duğunu anlıyorum. Konuşmanıza cevap veriyor. 

FİKRET GÜNDOĞAX (istanbul) — Xe 
hakkı var efendim? 

BAŞKAX — Sizi dinlediler. Lütfediniz siz 
de dinlemek nezaketini gösteriniz. 

FİKRET GÜXDCÖAX (İstanbul) — Estağ
furullah, nezaket göstereceğiz, ama konuşana 
da lütfen sadet dışına çıkmamasını söyleyin. 

•BAŞKAN — Her zaman nezaket gösterirsi
niz. Teşekkür ederim. 

FİKRET GÜXDOĞAX (İstanbul) — Ben 
kimseye bir şey elemedim. 

•BAŞKAN — Lütfediniz, dinleyiniz;. Siz uzun 
uzun konuştunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) Söz istiyorum Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN —• Söz veririni. Zatıâiinize de söz 
veririm efendim, şüphesiz. 

Buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Baş

kanım, ben bunu açıkça ifade etmeye mecbu
rum. Çünkü bu milletin kaderine 1950 yılma ka
kar* hükmeden bu partiydi. 

FİKRET GÜNBOlfAN (İstanbul) — Sana 
ne? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bana ne de
ğil. Beni ve mensup olduğum iktidarları itham 
ederken bunun cevabını alacaksınız. Şayet 1950 
den evvelki iktidar döneminizi inkâr ediyorsa
nız cevabımız başka, türlü olacak, kabul ediyor
sanız daha başika olacak. 

BAŞKAX — 'Sayın Ucuzal siz görüşmenizi 
bildiğiniz gibi yapın ur. Karşılıklı müzakereye 
usulümüz müsait değil. 

ÖMER UCUZAL (Devama) — Simdi Sayın 
Başkanım, 1973 kle Türkiye'nin nüfusu tarımda 
o a Van? arla kıyas edildiği zaman % 64'tür. De
minki arzunuı sebebi, 1950de bu nispet kaçtı, 
kendilerinden sonra gelen iktidara yüzde kaç 
^ V e k teslim ettiler ki, şimdi bu miktarı yük-
aek buluyorlar? 

Kendilerinden sonra selen iktidarlar hic 
ur almamı 

"""ett ̂  hıebiv "s 
^r,T 

v\ Devlet Su işleri bu memle-
görnıemiş... Bu kadar barajlar 

ıpıuyor feryadını yaptıklarını unut
ma smlar. 

Tedbir olacak çiftçiye iyi tohumu vermek 
eerekiyormuş. Adalet Partisi olarak biz bunu 
yaptık, «Çifciye kredi veeilmesi gerekiyormuş» 
dediler. Adalet Partisi olarak biz bunu yaptık 
değerli arkadaşlarım. 

1965de Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sının kredileri 2,5 milyar olarak teslim alınmış
tır, 1971de bu rakam 14 milyar olarak teslim 
edilmişti-'. 

Türkiye'de kullanılan gübre 1950'Merde 15 
bin ton, 1960larda 350 bin ton, 1970'te 10 mil
yon tona yaklaşmıştır. 
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Tohuma gelince : grup sözcüsü arkadaşımın 
beyanda bulunduğu gibi, dünyanın her .tarafın
dan en iyi cins tohum araştırılmış, getirilmiştir. 
Ekildiği sahada bu tohumu getiren insanlar 
için söylenmedik söz bırakılmamıştır. Mahsul 
yetiştirilmeden, Akdcnizdeki balıkladın dahi 
bu tohumlardan zehirleneceği söylenmiştir, bu 
msemlekette. 

Kredi yolunu açtığımıza kaniiz; ama mille
tin imkânı nispetinde açtık. Tohumluk imkân 
sağlanmıştır. Sulama imkân1 an Devletin gücü 
iılc ve daha fazkısıyle yaratı1 iniştir; ama dün
yayı hüküm altına alan kurakhk sebebiyle bil
miyorum, kendileri ne imkân yaratırlar, onu 
burada söylemeleri .gerekirdi. 

FİKRET GÜXDOGAX lİAarbul) — Genci 
Baskanlan burada, yağ çekiyor. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Cevabını 
alırsınız. Rayın Güııdoğan. 

BAŞKAX — 'Sayın Ucuza!, su saate kadar 
devam eden oturumun havasını bozmayınız. 

ÖMER UCUZAL (Devam1 a) — Savın Baş
kanım, oturdukları yerden, benim bir zata ya
ranmamdan bahsediyor1 ar. 

BAŞKAX — Siz, akbnıza koyduğunuz, söy
lemek istediğiniz şeyleri İvilerek çıktınız bina
ya. Söyleyiniz ve ininiz. Rica ederim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Söv! e dikle
rinize cevap verdiğimiz zaman veyahut kinize 
gelmediği zaman, falan filâna yaranma isnadın
da bulunuyorsunuz. Peki, siz bu tasarıyı ten-
kıid ederken, her halde bir yere yaranmak için 
hareket ettiniz, öyle mi? 

FİKRET GÜXDOĞAX (İ#abnul) — Köy
lüye. 

ÖMER UCUZAL (Deva im a) — Şimdi, 14 
Ekim 1973'ten sonra, bir defa daha anlayacak
sın. kövTüy^ naşı1 yaranıp yaranmadığım. 

HÜSEYÎX ÖZTÜRK (Sivas) — O zaman 
anlayacağız. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şkndi -elin.. 
basın sahasında çalıştıran ve çalışanların tatil 
günlerindeki durumunu bir neticeye bağlamak 
için getirilen tasarı üzerinde basın suçlu!arının 
affına gitmeyelim. Bu tasarının üzerinde de şu 
veya bu şekilde köylüye hizmet edrlp edilme
diği meselesini hiç lüzumsuz yere münakaşa et
meyelim. Ederseniz, cevabını alacaksınız ve İra
na katlanacaksınız. 
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Baygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış-
lar.) " 

BAŞKA.X — Sayın Akça, yok. 
Sayın Kmaytürk. 

FARUK KTXAYTÜPtK (Burdur) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Konuşmakta olduğumuz Muhtaç çiftçilere 
ödünç, tohumluk verilmesine dair 293 Sıra Sayılı 
kanun tasarısı yeni bir kanun değil. Hepinizin. 
malumu olduğu üzere, 5254 sayılı Kanunda 
aşağı yukarı konuş'tuklarımızın tümü var. Yal
nız, miktar olarak 50 milyonu 150 milyona ve 
tümünü 450 milyona çıkaran bir tasarı. Bunun 
üzerimle hiçbir partinin şu kısa zaman içinde 
bâzı polemiklere girmemesi, bu tasarının ye
rerde olduğunu, hattâ köylüye bu gibi tasarıları 
ve buma benzer pek çoklarını bu büyük Meclis
lerin ve onu yürüten icra organlarının ruh at-
Vi'la, vermek istedikleri gerçeğini ortaya koy
mak lâzımdır. 

H:r nedense bâzı arkadaşlarım burada, bu 
verilen miktarın yetersizliğini, bunun faiz nrlk-
taramn çokluğunu, hattâ bu tasarıdan faydala
nacak tarımla uğraşan muhtaç köylünün de bu
sun Ti.u'kiye'de henüz istenen yüzde nispetin 
akma düşü rüku ediğini, bu nedenlerle de ıköy! li
ram sıkıntılı olduğunu ifad;e ett'ler. ve dediler 
ki; «Bâzı momkketler tarımla uğraşan vp köy
de çaksp.nlnn c/<~ 20'ye % 16'ya kadar indirdi-
kr1» Ben daha düşük rakam vereceğim, eğer 
aklmıda yanlış kalmadıysa, Amerika'da % 4,6, 
Belçika'da da % 5,5 kadar. 

Gönü1 zaran oralara götürmek İstiyor. Gu-
rmla söyleyebilirim ki, mensup olduğumuz par-
M -'s basmıa geldiği günden beri, Tirkiye'de, 
kövdrki nüfusu sanayie kaydırmak için çaba 
ram5kmektedir. Bu bir realitedir, bu rai kimse 
mlm^ edemez Köydeki nüfusu sanavip kaydır
mak yeni iş sahaları açmakla mümkün olur. 
Yeni is sahaları açmadıkça, fabrikasını, baranı
nı ve buna yön verecek hiz'nmt kuruluklarını 
"•etirmedikçe, sormak hazımdır ki, köydeki nü
fusu nasıl düşürürüz, sanayie nasd kavdınTSi-
mz? Binaenaleyh, evvelâ bunu belirtmek lâzım. 

Bu nedenle gönlümüz ister ki, medeni âlem
deki c/c 5.5'lara, ^ 4'Vra inelim; ama bu 'müm
kün olmamıştır. Çünkü, bugün bir iktidar dö
nemi içerisinde veya bir senede sanayie geçtik 
diye her hangi bir iktidar iddialı ise ve bunu 
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yapabilecek bir mucizeyi biliyorsa, lütfen söyle
sin. Kürsüye çıkıp bunu ortaya koysun. 

Bu nedenle kendilerinin hiçbir zaman düşü
nemedikleri ve sanayie kaydırmak için büyük 
tesisleri, onları çalıştıracak barajları, enerjiyi, 
yolları, imar nedenleuiiiıi ve köylerdeki (yine 
arkadaşımın ifade ettiği gibi) sulama tesisle
rini, Türkiye'deki yetersiz olan gübreyi, güb
re faıbrikalarını artırmayı düşünmedikçe, hattâ 
tarımın da sanayii şeklinde realize edilme sıin'i, 
dünkü tarım olmadığını düşünmedikleri ha-lde, 
•galip burada, «nüfusun henüz 'büyük kısmı köy
de oturmaktadır, bu nedenle de bu yardımlar 
yetersizdir.» dem>ek. isin teme'iine cğüraemek ol
duğu ka mm ııd ayım. 

Sonra, bir şey daha sormak lâzım arkadaş-
ila.-n.ma : Acaba. Adalet Partisi geldiği zaman 
nüfusu, sehivden köye m] gönderdi1? Orada nv 
çalıştırmak istedi? Yok. Hepinizin malûmu ol
duğu üzere, köylerden şehirlere bir akıntı (mev
cuttur. Siz, yeterki bir tesis açın, bir yeri faali
yete geçiri]) çalıştırın, mutlaka, oraya Türk köy
lüsü koşacaktır, köyde kalanda kendisıine veri
len teknik ziraat araç ve gereçleriyle bugünkü 
ekonomiden istenen pavı olacaktır. Türk köy
lüsü bu inançta ve bu gavret içerisindedir. 

«Bu tasarıda % 9 faiz çoktur. Eskiden % 6 
idi » denlvor. Bir arkadaşım. «% 3» diyor. Gö
nül isterdi ki: değil % 3. hiç faiz almamak: ama 
bugün de yine takdir edeceksiniz ki, Türkiye' 
nin genel bütçesi ve ekonomik durumu buna 
imkân vermez. 

Bu nedenlerle gelip burada bunu çok görmek 
yahut eskisinden daha aşağı tekliflerde bulun
mak. beni mazur görün, tamamen polemiktir. 

Benim köylüm, siz lü+fckin, muhtaç olanlara 
tohum verin, gübre verin, traktör verin, arazi
sini sulayın, bu aldığı parayı öder. Yalnız bir 
noktada birleşelim; inşallah gelecek hükümetler 
bize bunu taahhüt eder, belki Sayın Tarım Ba
kanı da konuşurlar bu konuda, alman faizleri 
eski ve yeni olarak bir ayırıma tabi tutmak ge
rekir. Çünkü, 5 -10 sene evvel aklığı paranın fa
izini ödeyememişse bu köylü, bunu da ödeye
mez. Mütemadiyen faiz; mürekkep halinde fa
izin faizi birikir ve onun altından kalkamaz. 

Bu nedenle faizleri ikiye ayırıp, eski faizle
ri dondurmak ve hiç olmazsa o faizin faizinden 
köylüyü kurtarmak, onu taksitlere bağlamak ve 
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böylece köylüye bir imkân sağlamak yerinde 
olacaktır. 

Ayrıca, yeni alacağı krediyi de muntazam, 
uzun vadeli şekillerde köylüye vermek gerekir. 
Hiçbir zaman Türk köylüsü borcumu ödemeye
ceğim diye bir düşüncenin içinde değildir. Mut
laka borcunu öder. Değerli arkadaşlarım, eğer 
ödemiyorsa, biz parlamenterler onun hastalığı
nı aramak zorundayız. Neden ödeyemiyor? Zi
raat Bankası bültenlerine bakarak, genellikle 
niçin ödeyemediğini anlayabiliriz. Dikkat buyu
rursanız, ekseriye faizin üstüne faiz binerek 
borçlarının çoğalması, hattâ aldığını iki misli 
geçecek şekilde borçlanması karşısında ödeye
memektedir, İste buna bir şekil vermek lâzım. 
Simdi vaktimiz yok; ama gelecekte gönü] arzu 
^ e r k i , bütün arkadaşlarımız bu konunun üze
rine- eğilsinler, buna bir formül bulsunlar ve 
hun-nnla ilgili olarak bir kanun çıkarsınlar. Böy-
Vce, Tü-k kövlüsü biraz başı ve beli yukarıya 
rikleşmiş, huzur içinde olma yönüne doğru yö-
nelmisse, biz bunu daha kolaylaştırmak imkânı
nı sağlayalım ve bunu isteyelim. 

Hükümetin 150 milyon lira olarak getirdiği 
miktarı biz de çoğaltmak isterdik, ama buna da 
müteşekkiriz. Zira imkânlar çok olsaydı emi
cim ki, bu miktarı daha fazla getireceklerdi. 
Bunu yetersiz görmemekle beraber gelecekte 
rHirk köylüsüuıe daha çok imkânlar sağlanacağı 
ve bütün hükümetlerin ve parlamenter arka
daşlarımın da bunu benimseyecekleri inancı içe
risindeyim. 

Bu kanunu getiren arkadaşlarımıza ve Türk 
köylüsünün bir yarasını daha sarmak için im
kân sağlananlara teşekkür etmek isterim. Bil
hassa. bu kredinin son zamanlardaki kuraklık 
nedeni ile Güney ve Güney - Doğudaki köylü
lerimize ulaşması bakımından yararlı olacağına 
inanıyorum. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan 
dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar suna
rını. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, buyurunuz. 
Sayın Yeşilyurt, Sayın Öztürkçme ve Sayın 

At alay söz sırasındalar. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Önümüzdeki tasarı üreticinin bir bölgede 

mâruz kaldığı tabiî âfetler dolayısıyle ona açıL 
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ınıs olan kredinin iki misli d.aka artnılmasmı l 
öngörüyor. 

Ziraî sektörde ye genellikle köylünün üzerin
de bilerek bilmeyerek tabiî âfetlerin ya da be
şerî âfetlerin açmış olduğu yaraları bar köşe
sinden. tedavi etmek üzere getirilen bu tasarı
dan memnun olmamaya imkân yoktur. Bir ka
nunî mecburiyet idi. bunu aldırmak için Meclis
lerden bir kanun çıkarmak gerekiyordu, basit 
görüşünü ile Hükümet bunu. yaptı. 

Ancak, hiç sür/hesiz seçim döneminin sonuna 
doğru ye bir ölçü d. e ziraatı de. üreticiyi de alâ
kada'* otmiş olduğu için, muhtelif senatörlerin 
konu üzerine biraz etraflı surette eğilmelerini 
hoş görmek gerekiyor. Şu ana kadar yapılan 
konuşmalar bu sektörde, akademik münakaşa
lar çerçevesine yaracak seviyeye ulaşmıştır. Öy
le de olsa, bir maddelik ye tek meyzuu kapsa
man bir kanun da olsa, bunun üzerinde düşün
düklerimizi, çok fazla zaman kaybına sebebiyet 
yedmeden açıklamak hiç şüphesiz aynı zam an
dı a ya zif emizdir. 

Gönül arzu öderdi ki. bir konuda gelen bu 
yardım tabiî âfetlerin her çeşidini kapsayacak 
derecede ye sanıyorum eski Tarım Bakam ar-
ka-bısım İl ya s Kara öz zamanında hazırlandığı
nı hatırladığım Zimî âfetlerden korunma hak
kındaki tasarı olmalı idi. O zaman yalnız Gü-
uey'dp. ye Güney - Doğu.'daki kuraklık nedeni 
ile deg'il. meselâ, geçtiğimiz yılda, geçtiğimiz ay
larda dolu dolayısıyle yağmur dolayısıyle ve sel 
ba.sknd.ari dolayısıyle zarara uğrayan üreticile
re dahi. o takdirde bir kararname yetkisi içe
risinde yardım etmek imkânı olabilirdi. 

Şimdi. 50 milyon liralık bir yardımı 150 mil
yona çıkarmakla kendimizi bir hastalığı tedavi 
etmiş sayıyoruz, ama Hazerdağlı arkadaşımın 
da ifade ettiği şekilde, Allah göstermesin, bu
nu başka âfetlerin takip etmeyeceğini iddia et
meye imkân yoktur. 

Böyle de olsa, 100 milyon ilâvesi ile 150 
milyona çıkarılan bu rakam bir hastalığı tedavi 
etmiş olsa bile, bunun içinde yine sık sık arka
daşlarımın adından bahsetmek durumunda ka
lıyorum. 

Sayın At alay'm, faiz nispetleri üzerinde hak
lı olarak ve ısrarla durmuş olmasının bir öne
mi vardır. Elimizde Millet Meclisi metni mev
cut. Hükümet, bu tasarıyı sevkederken % 6 
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faiz oranını kâfi bulmuş. Geçici Komisyon, bu
nu yeterli görmeyip c/c 9'a çıkarmış. Yanlış an
lamıyorsam, geçen kanun tatbikatından olacak, 
150 milyon, liralık yardım % C'ya tabi olacak
ken, bu yardım 150 milyon liraya, çıkarılmakla 
c/c 9 faiz oranına tabi tutulmaktadır. Yani, ilâ
ve ettiğiniz miktar olan 100 milyon değil, 150 
milyonun tümü, hu defa c/c 9'hık bir faiz öden
mesin e mâruz bırakıl m akt a dır. 

c/c 9 hesabı ile 150 milyon, 1.3 milyon lira fa
iz ile karşı karşıya demektir. Bunun masrafla
rı ile birlikte yuvarlak olarak bu miktar 15 
milyona ulaşacaktır. 150 milyon liralık köylüye. 
üreticiye yardım yapıyoruz, 15 milyon lirasını 
faiz olarak ondan geriye alıyoruz. Bunda isa
bet yok, bunda yanlışlık vardır, arkadaşlar. 

c/r 6'lık faiz oranını daha da indirmek gere
kirken ya da hiç olmazsa, muhafaza etmesi lâ
zımken. bunu c/r 9'a çıkarmaya Hükümet en 
azından Senato Komisyonunda razı olmamalıy
dı ve hiç olmazsa şimdi Saynı Tarım Bakanı 
arkadaşımızdan bu kürsüden, Hükümet % 6 ile 
getirdi, c/c 6 ile çıkarılmasını istiyor demesini 
ve en azından 150 milyonda % :3 hesabiyle 5 
milyon lira. gibi bir paranın köylünün elinden 
az çıkmasını sağlamak için çaba göstermesini 
arzu ediyorum. 

Arkadaşlar, «Beşerî âfetler» dedim. Geçtiği
miz yıl ziraî ürünlerde üzümde, özellikle pamuk
ta, ayçiçeğinde, fındıkta, incirde tatbik edilmiş 
olan taban fiyatları üretici yakasında birmik öl
çüde yara açmıştır. Bugün kuraklıktan sikâvet 
ettiğimiz tahıl, üreticisi, geçtiğimiz yıl yağmur
dan Ege'de yüz milyonları bulan zararlara uğ
ramıştır. Bunları tedavi etmek kabildi; ama n° 
çareki gerekli tedbir alınmadı. 

Şimdi arkadaşlar, Sayın Tarım Bakanımız
dan gönüllerimizi rahatlatan iyi bir havadis işit
tik, Üreticinin girdilerini indirme politikasının 
tatbikatından olarak «Fordson» traktörlerinde 
5 700 liraya varan bir indirim yapılmış. Bili
yorsunuz «Fordson» traktörleri Ziraî Donatını 
Kurumu araeılığıyle imal edilen traktörlerdir. 

Şimdi, ben burada bir konuyu size hatırla
tacağım; Ziraî Donatım Kurumunun imal etti
ği «Fordson» traktörlerinde 5 700 liralık bir 
indirim yapılıyor da, sırf özel sektörün imal et
tiği ve Türkiye'de en çok kullanma sahası bu
lan «Massey Ferguson» traktörlerinde, «Fiat» 
traktörlerinde neden bir indirim yapılmıyor? 

http://ba.sknd.ari
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BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, bunu da müna
sip bir zamanda konuşsanız. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) —Bunu da 
şüphesiz münasip bir zamanda konuşmak üzere 
temas edip geçeceğim Sayın Başkanım. 

Bütün bu sebepler gözönüne alınırsa, üreti
ciye sokulduğumuz nispette, yaklaştığımız nis
pette yardım edebildiğimizi iddia etmek imkâ
nını bulamıyorum. 

O : P P epie va o.on< 

azından faiz problemini halledip, (ki. bu imkân 
bu«'ün elimizdedir. mevcuttur) 15 milvm lira 

ükünAen köTdümi 
-l/->fr>->n '-•->.--"H - -m p k 

gibi İvr faiz ödoTiTp 
ola."" nip;T)efe a-ağiT\a c'ogvu I 
n" a.1* ava km. 

Tesekkü " " 

ümkün 

enerim. 
BAŞKAN Savın Yeşilyurt 

»p .ty^UT >lar na onusan uc a T-kflfİ! 

mızdau maada. Savın Yeşilyurt'la beraber 6 sa
vın üve konuşmuş olacaklar. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın 

Muhtaç cif telleme ödüm t o hu m 1 u k veril m e -
si hakkındaki 5254 saydı Kanunun 3 neü mad
desini değiştiren kanun tasarısı hakkında söz 
almamın tek sebebi, yine hu kürsüden konudan 
Sırrı Atalav kardeşimizin «muhtaç çiftçi» tâbi
ri üzerinde durmuş olmasından dolayıdır. 

Sevgili arkadaşlarını, çiftçi dediği zaman. 
köylü dediği zaman hepinizin çektiği gibi, o ıs
tırapları çeken bm beldenin çocuğu olarak, çift
çiye «muhtaç» tâbirinin kullanılmasının gereği 
olmadığına, yeri olmadığına inanan bir arkada
şınızım, a^ıa, kövlüvü muhtaç hale getiren tabi
atın kısırlığı, köylüyü muhtaç hale getiren sel 
feklketlen. köylüyü muhtaç hale getiren kurak
lık. kövlüyü rnnhtae bade getiren bir tabiî âfet
ler. yine köylümü bugünkü muhtaç hale geti
ren 1950 yılından önceki iktidarlar olduğunu 
tespit etmek için bu kürsüye gelmiş bulunuyo
rum. 

Sevgili arkadaşlarım. 5254 sayılı Kanunun 
gelişi ve gayesi itibariyle yerinde olduğuna ina
nıyorum, Yalnız, iki hususta Hükümeti uyar
mak mecburiyetini duyuyorum. Açlarım yine 
çekiyoruz, aslolan yine kövlüye tohumluk ver
mek değil, bu tohumluk buğdayı vaktinde ve
rebilmektir. 

İkincisi; verilen tohumluğun köylünün ihti-
7\mcı bulunan o araziye ekilmesini temin edebil
mektir Gönül islerdi ki, bundan evvel defalar
ca da işaret ettiğim veçhile, bu tasarı gelirken 
bir fıkra daha eklensin; orada, şayet ihtiyacı 
bulunan köylüce bu tohumluk verildiği andan 
itibaren başkalarına sattığı, tarlasına ekmediği 
"akdinde cezaî bir müeyyide de gelsin. İşte o 
"•"Timi kanunim anladığı mânaca, vazı kanunun 
'•"•fimn^üğü mâna'ki. köylünün ihtiyacı bulunan 
sertifikalı tohumluk sa'dmaz. başka vere git-
w,07 v e tarlaya ekilirdi. Bizim gayemiz, tarla-
• -i'i b^s bulundurulmaması, ekildiği zanmu on-
•""•̂ ı pp, Tiet;ce alınabilmesi, mahsulün almabil-
^msi'^ir Bmıu temin de, gelecek bir müeyyide 
:V, rriümkündür. 

Sevgili arkadaşlarım deminden beri konuşıı-
vorla". Bana öyle geliyor ki. bir mevzu yanlış 
anbvsddı. Yanlış anlaşılmasının sebebi; % 6, 
c/c 9 faiz diye hesaplarlar. 

Sevgili arkadaşlarım, faizi benim köylüm 
ödeyecek değil, bir yanlışlık var. Tarım Bakan-
11 ğı Ziraat Bankasından para alıyor, bunun kar
adığında. da nasıl ki. Ziraat Bankası başkaları
ma mevduatından para verdiği takdirde bir fa
iz alırsa, bu faizi de Ta "im Bakanlığının kendi 
ö'hemesi lâzım. O halde, faizin % 6 olması, % 9 
olması köylüme tesir edeceği kanaatinde deği
lim. Bunu Tarım Bakam kendisi de buradan 
ifade eder. ama arkadaşlarım üzerinde çok dur
duğu için ifade etmek zaruretini duydum. 

Yine ilâve ediyorum, «muhtaç» tâbiri beni 
"le üzüyor, ama köylümün muhtaç olduğu da bir 
vakıadır. 

S a x^\ 1 a. r sun a "n m. 
FİKRET OÜNDfKAN (İstanbul) — Grup 

adına, konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Kifayet kabul edilmezse, şüp
hesiz konuşursunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kifayetin aley
hinde. 

BAŞKAN — Daha. kifayeti okumadım Sa
vın. Atalay. 

FİKRET GÜNDOOAN Vîstaımul) — Kifaye
ti okumadınız, kifayetten evvel söz istedim.. 

BAŞKAN —• Kifayetten evvel söz isteyen 
'mk arkadaşımız var, ama onlar bitinceye kadar 
kifavet alıkonmaz ki... 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bende
niz hem grup adına söz istiyorum, hem de sa
taşma yar. 

BAŞKAN — Efendim gruplar konuştu, sa
taşma ayrı bir konu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tabiî 
yalnız bendeniz... 

BAŞKAN — Sayın Gün doğan, söyle yana
lım müsaade cdcv misiniz? Konuşma imkânını 
bulacaksınız. Biliyorsunuz kifayet oylnusa ka
bul edilse dahi maddeye geçiyoruz. Madde üze
rinde söz isteyeceksiniz konuşacaksınız; yani is
ticale mahal yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN 'İstanbul) — İstical 
etmiyorum, mâni olunmasın istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti okutuyorum efendim: 

Sayın Başkanlığa 
293 Sıra saydı kanun hakkında grup sözcü

lerinden başka f> sözcü konuşmuştur. 
Kanun hakkında gerektiği kadar bilgi edi-

nildiğinden kifayeti arz ederim. 
Bursa 

Cahit Ortaç 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Ata
lay bu.vurun, 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın üyeler; 
Yeterlik önergesi verilmiş bulunmaktadır. 

Oysa, bizden sonra konuşan çok saygı değer 
üyeler, tümü üzerinde olmak üzere, bize bâzı 
sorular yönelttiler. Bu soruların cevaplandırıl
ması gereklidir. 

«1950'den bu yana C. H. F.'nin sorumluluğu
nu yükleniyorlar mı. yüklenmiyorlar mı?» diye 
sorular sordular. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergenin 
lehinde söz istiyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu sorula
rın karşılığını verme imkânım bize bağışlama
ları lâzım. Hem soru soracaklar, hem yeterlik 
önergesi verecekler, hem yeterlik önergesinin 
lehinde konuşacaklar. Sayın Ucuzal soruyu söy
ledi. bir diğer kıymetli arkadaşımız yeterliği 
verdi... 

ÖMER UOTZAL (Eskişehir) — Tüzüğe ay
kırı bir şey mi talep ettik? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Ucuz
al şimdi yeterliğin lehinde konuşacaklar. 

BAŞKAN — Sizce önerge hakkında bir leh
te, bir aleyhte konuşulmaz- mı efendim? 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Tabloyu çi
zelim... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzükte 
başka bir hüküm mü var? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, önergenin lehinde ben konuşacağım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İzin verin. 
gerçekten 1950 değil, 9 Eylül 1923'den bu yana 
Cumhuriyet Halk Partisinin bütün sorumluluk
larının hesabım şerefle vermeye hazır olduğu
muzu ifade etmenin imkânını bize verin, bunları 
ifade edelim. 

Sadece 1950 değil, öylesine bir Cumhuriyet 
Halk Partisi ki, dupduru sulardan elaha duru, 
aydınlık rüyalardan daha aydınlık bir rüyayı 
demokratik, meşru, ortanın solunda, Türkiye' 
nin kaderi üzerinde bütün güçlüklere rağmen 
hatılı bir anlayışla gelmenin yeniliği içerisinde, 
kendisini yenileştirmenin anlayışı içerisinde ol
duğunun bütün ayrıntılarıyla ifadesini istiyor
sanız, imkân verin, burada size verelim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mil
lete ver de, rey alırsınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bize yine 
soru yöneltiyorlar diyorlar ki, «% 9'hık faizin 
r t 3 olmasını istemek demagoıi yanmaktır.» 

Sayın Sarlıcalı ifade etti: «Hükümet % 6 ile 
gelmiştir.» 

Ulu verin, bu sefer sizden biz soralım: Hü
kümetin c/r 6 olarak getirmesi.. 

UETHÎ TEYETOOLU (Samsun) — Bir gru
ba hitan etmeyin. Sayın Atalay. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, kifayet aleyhin
de konuşmak için söz aldınız. Kifayet aleyhin
de neler konuşulur? Ben bunu size tarif etme
yi bile zait addediyorum ; çünkü çok iyi bilirsi
niz. 

S-îRET ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, çüvkü bunlar ifade edildi. Bunların ce
vaplarının verilmesi için imkân istiyoruz. 

' FETHİ TEYETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Atalav, bir arkadaş çıkıyor söylüyor. Siz bunu 
bütün gruba malcdiyor ve gruba hitabediyorsu-
7">vz Lütfen gruba hitabetmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, evvelâ meseleyi 
şu nokradan halletmeye mecburuz.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Te-
vetoğlu'nun bu noktada hakları vaudır; fakat 
>m~ı sözler de grubunuz adına söylendi. Sayın 
Tevetoğlu... 
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FETHİ TEVETOĞLU. (Samsun) — «% 9'u 
bir arkadaş söyledi, ama gruba «siz» diye hita-
bediyorsunuz, Sayın Ata!ay. 

BAŞKAN —• Sayın Atalay, Sayın Ucuza] ar
kadaşımız şahsı adına konuştu. Sayın Ucuza!, 
şahsı adına söz sırasına kayıtlı olan arkadaş! a-
rımızdandı. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Ayrım 
da bâzı hesapları yaptığı zaman, A. P. Grubu 
adına, konuşmuşlardır, ama, Sayın Tevetoğlu' 
nun bu husustaki ikazlarına teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Şimdi, kifayet hakkında ne ko
nuşulur, nasıl konuşulur bunu siz iyi bilirsiniz. 
Bilmiyorum, bile bile mi usul dışına çıkıyor
sunuz? Bıuıu yapmazsınız siz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır, Sa
yın Başkan. Bakın, ikazlarına teşekkür ediyo
rum, bir hakkı teslim ediyorum. Bu konularda 
gruba değil de, bunu söyleyen arkadaşlara hi
tabetmiş olayım ve Sayın Tevetoğlu'nun ikaz
larına teşekkür edeyim. 

Arkadaşlarım, birbirimizi anlayabilirsek, çok 
şeyleri halledebiliriz. Zaten önemli olan budur. 
Sükûnetle siz bizi ikaz edersiniz, biz de kusu
rumuzu anlar, hatalarımızdan rahatlıkla döne
riz. Demokrasi budur. Karşılıklı olarak çok söy
leyeceğiz. çok ifade edeceğiz; ama eninde, so
nunda anlaşacağız. 

İmkân verin ki, fiyat artışları ve ihtiyacın 
nispeti dahilinde bağlı olmayan bir sistem yeri
ne. elâstikî bir sistemin nedenlerini anlatabile
lim. 

Bütün bunların konuşulabilmesi için ve bi
raz da bu konunun dı«uıa taşıp bâzı ithamlar 
da yapıldığı için. bu ithamlara da cevap ver
menin rahaflığı içerisinde karşılıklı bu yasavı 
çıkaralım. Çünkü, biz daha önce ifade ettik. De
ğişiklik isteyen önergemizin oylanmasına eğer, 
gerçekten bu imkânlar yoksa, bu önergemizi da
hi geri almaya hazır olduğumuzu söyledik, Ya
ni, bu yasanın karşısında değiliz, daha iyi bir 
hale getirilmesinden yanayız ve bunun çabasını 
gösteriyoruz. Bunun için de gerektiğinde ver
miş olduğumuz önergeyi dahi geri almaya hazır 
olduğumuzu ifade ettik. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O önerge 
değil ki, yeterlik önergesi görüşülüyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Görüyor mu
sunuz? Niçin müdahale ediyorsunuz, bırakın 
konuşayım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Usul dışına 
çıkıyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu sebeple, 
eğer 'yeterlik önergesi, verilmedeydi, belki biraz 
daha konuşur birbirimizi ikna ederiz ve sonun
da değiştirme önergesine dahi lüzum kalmadan 
ya hep beraher kabul oyu yeniriz; yahut değiş
tirme önergesini kabul atmediğiniz için biz iti
razla rımızda devam ederiz. 'Demek ki, ortada. 
çok az bir mesafede birbirimize yaklaşma im
kânları ^olmuştur. Yeterlik kabul edilmesin, bu 
görüşmeler devam etsin. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, yeterlik öner
gesi sizin konuşmalarınıza mani değil. Öyle an
laşılıyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Anlaşma im
kânlarım sağlayabilmek için görüşmelerin de
vamı kabindeyim. Bu sebeple lütuf buyuran. 
yeterlik önergesini kabul etmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza], siz yeterlik le
hinde mi söz istediniz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet, 'efen
dim . 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
A. ORHAN AKOA (Kütahya) — Sayın Baş

kan. yeterlik lehinde konuşma olamaz. Önerge
nin oylanması lâzımdır. 

BAŞKAN —• Sayın Ucuzal, arkadaşlarını 
ikaz ettiler. Doğrudur. Yeterliğin 'aleyhinde söz 
verilir, lehi izaha 'muhtaç değildir. 

Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümet konuşacak mı, efendim? 
TARIM BAKANI AHMET NUSRET TUNA 

(Kastamonu) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
TARIM BAKANI AHMET NUSRET TUNA 

(Kastamonu) —• Muhterem arkadaşlarım; 
"Kanun tasarısının lehinde, aleyhinde konu

şan arkadaşlarımızı dikkatle dinledim. 
Şimdi, bu mütevazı kanun tasarısının çok 

dışına sarkan taleplere müsaadenizle cevap ver
meyeceğim. Yalnız şunu ifade >cdeyirm; Türk 
köjdüsünün lehine olan her hususun yanında 
Hükümetinizi 'göreceksiniz. Mutlaka bütün ça
balarımızın nihaî gayesi aziz milletimize, köy
lümüze, çiftçimize daha iyi hizmet edebilnıek-
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Şimdi, müsaademizle neyi getiriyoruz, bunu 
arz edeyim. Bu suretle burada pek çok arkada
şın ortaya attığı fikirlerden cevaplandırılması 
lâzıımgelenleri cevaplamış olayım. 

Şimdi, bu teklif eıtitiğimiz kanun sadece ku
raldık dolayısıyle 'çiftçinin tohumluk ihtiyacı
nı (karşılamak için «getirilmiş kanun tasarısı de
ğildir. Bu tasarı 5254 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesiyle ilgilidir. Bu kanu
nun 1 nci, 2 neti ve diğer maddelerimi okumadı 
ğımız için, bâzı arkadaşlarımızda tereddüt hu 
şule 'gelmektedir. 

ıBu kanun, kuraklık dolayısıyle tohuma 
rrrahtacolan çiftçilere yardım edilmek üzere ha
zırlanmamıştır. Kanunun 1 nci maddesinin ba
şında «Kuraklık, don, sel, haşere, yangın ve 
benzeri âfetlerden dolayı denmektedir. Bu 'ka
nun, âfetlerden zarar gören ve tohuma ihtiyaç 
duyan vatandaşlara yardım etımek için hazır
lanmış bir kanundur. Evvelâ hududunu bu şe
kilde t ası ih Aitmıeık isterim. 

•Şimdi muhterem arkadaşlar, memleketimiz 
bir kuraklık felâketiyle karşıkarşiyadır. Bir 
kurakhik âfeti maalesef memleketimizde var
dır. Başta. Güney ve Güneydoğu illerimizde ol
mak üzere Anadolu'nun çeşitli bölgeleninde ku 
raklık şikâyetleri vardır. 

İıkîıim. şartları değişik olduğundan, bugün 
ne elde edebileceğiz? Bu hususu katı olarak 
tespit etmiş değiliz. Yalnız şunu ifade edeyim; 
Mayıs ayından sonra, Haziran ayımız bereket

li yağmurlarla geçmiştir. Tehlikeli gördüğümüz 
bir hayli sahalardan müspet cevap almakta ol
duğumuzu arz edebilirim. Bir kısım sahalarda 
kuraklık vardır;, fakat bâzı sahalarda -mahsûl 
durumu/muz iyidir, iyiye doğru gitmektedir; fa
kat nihaî sözü söyleme imkânına henüz sahip 
değiliz. 

Muhterem 'arkadaşlar,- 'kuraldık ve sair âfet
ler dolayısıyle alınacak âcil tedbirler vardır, 
vadeli tedbirler vardır. 

Şimdi, böyle bir felâketle karşılaşır karşı
laşmaz «Her türlü tedbiri aldılk, bundan sonra 
bir daha böyle bir şeyin olmasına mâni olaca
ğız» gibi bir söz söylememiz ne mümkündür, ne 
de siz bunu beklersiniz. Bizim, huzurunuza ge
tirdiğimiz teklif, âcil tedbirlerden birisidir. 
Sadece bu tedbir değildir, âcil tedbirler man
zumesinden binişidir. 
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Bâzı arkadaşlarım, «Bu kuraklık dolayısı 
ile ne yapıldı?» gibi bâzı sualler tevcih ettiler. 
Müsaadenizle kısaca birkaç noktaya temas et
mek istiyorum. 

Arkadaşlar, tohumluk ihtiyacını karşılamak 
için bu kanun teklifini hazırlayıp huzurunuza 
getirdik. Diğer tedbirlerden; kuraklık bölgeler
de yahut âfete mâruz kalan bölgelerde yiyecek 
ihtiyacını karşılamak üzere, Ziraat Banlkası 
fonlarından 200 milyon lira sırf bu iş için ay
rılmıştır. Geçen yıllardaki bu miktar 80 milyon 
liradır. Bu yıl 200 milyon lira yiyecek hububa
tın temini ve ihtiyaç duyan vatandaşa ulaştırıl
ması için bir fon tespit edilmiiştir. 

Ayrıca, hayvan yiyeceği için Ziraat Banka
sından 200 milyon liralık bir fon ayrılmıştır. 
Tohumlukla ilgili husus kanunla tespit edildi
ği 'için, bunu huzurunuza getirmeye mecbur 
kaldık. Ydksa, yiyecek için ve hayvan yemi için 
gerekli fonlarım 'Ziraat Bankası mevzuatına gö
re halli mümkündü, orada tedbir alınmıştır ve 
bu fonlar tesis olunmuştur. Bu, sadece tohum
lukla ilgili fondur. Binaenaleyh, aldığımız ted
birler bunlardan ibaret değildir. Arz ettiğim. 
gibi, yiyecek, için, tohumluk için tedbirler alın
mıştır. 

Kuraklık bölgede yaşayan vatandaşlarımı
zın hayvanlarını meralara, sulak yerlere götür
düğü bir vakıadır; fakat oradan dönüp memle
ketine geçeceklerdir. Mera dönüşünde hayvan
larını ucuz fiyatla, elden çıkartmaya mecbur 
kalmamaları için Bt - Balılk Kurumu gerekli 
tedbirleri almıştır. 500 milyon liralık bir fon 
ayırmıştır, hayvanlarını almak suretiyle bu 
vatandaşlarımızın ucuz fiyatla mallarını ellerin
den çıkartma mecburiyetinde kalmaları önleme -
celktir. 

'Muhterem arkadaşlar, aldığımız tedbirle
rin en mühimi (İd, -vatandaşlanın en çok bunun 
üzerinde durmaktadırlar) çiftçi borçlarının tak-
Hİllenıdirilmesidir. Ziraat Bankamız, kendi im-
kânla.rıyle bu durumu Müdürler Kuruluna te
zekkür edip, karara bağlamıştır. Kuraklık fe-
lâfetine mâruz kalan bölgelerdeki vatandaşlarım 
borçlan, belirli vilâyetlerde bugünden, belirlıi 
olmayan vilâyetlerde kuraklığın tespitinin tev-
s'ık «olabilmesinden sonra 10 yıl taksite bağlana
cak: ve bu 10 yıl içerisinde borçların tahsilli ci-
hötine gidilecektir. Vatandaşlarımızın büyük 
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bir ta lep ve itseği b u id i ; borçlar ta,ksitlendiril-
shı diyor lardı . Ziraat Bankamız bu ka ra r ı al
mıştır. Kurak l ık bölgelerinde 10 yıl taksit ien-
dıirilec ektir. Hayvan kredisi olarak borcunu çe
şitli sebeplerle ödemeyen bölgelerdeki va tandaş
larımızın borçlar ı da, 5 yılda 5 müsavi taksi t le 
t a.lısil edil e c ek t ir. 

•ıBu sözlerimle şunu ifade et incik istiyorum. 
Kurak l ık felâketi dolayısıyla alman tedbir, sa
dece huzurunuza gelen bu ikamın tasar ıs ındaki 
teklif değildir. Âeil tedbir ler vardır , vadeli ted
bir ler vardır . Yâdel i tedbir ler için, bü tün ba
kanl ık lar çalışmalarını yapmaktad ı r . Âcil ted
birlerden bir kaçını saymış bulunuyorum. Daha 
bunla rdan başka pok çok çeşitli tedbir ler var
dır. 

Sunu ifade etmek i s t iyorum; Hükümetiniz , 
bir felâkette m u s t a r i p olacak vatandaşımıza 
elinden gelen yardımı yapmak, üzere tam bir 
mesai sarf e tmektedir . Buna itimat etmenizi ri
ca ediyorum. 

••Müsaadenizle şimdi faiz meselesine kısa
ca temas edeyim: 

Sözlerime başlarken de ifade ettiğim gibi, 
kanunun bir maddesi değişiyor. Diğer madde
ler i cin arkadaşlar ımız h ü k m i m d e vopmu bir 
mesai gösteriyorlar. Kanunu açıp okuma imkâ
nını bul anı adıkl a r ım görüy mum. 

Arkadaş la r , bu kanunun 1 nei maddesinde 
açıkça, «verilecek tohumlar ın faizsiz ve masraf
sız olduğu» kaydı v a u k r . Bu tohumlar için ban
k a d a n akımca k k ı t diler Aks indi r . 1 ne i mad
denin 4 ncü ıbendînde açıkça «çiftçilere Ziraat 
Bankası eliyle ödünç ve faizsiz olarak su mah
sûlle)' verilir» diye kayı t vardır . 

Oradaki faiz kaydı nedi r? Arkadaşlar , Zira
a t Bankası Tar ım Bakanlığı emrine 150 milyon 
lira ayı rmaktadır . İh t iyaç olursa 450 milyon 
liraya, çıkacaktır . Biliyor-mnuz, Ziraat B a r k a 
sı bu para lar ı mevduat sahiplerinden temin et
tiği pa ra la r olarak Bakanlığımız emrine ver
mektedir , Kendisi % 6 kaydın ın konduğu za
manlarda ödediği azami faiz haddi c/c 4,5 idi. 
Bilâhare hal ihazırda nmvduat sahiplerine k 9'-
dan faiz ödemektedir . Bunu b a r k a Ziraat Ba
kanlığı emrine verecektir . Ziraat Bakanlığı bu
nu kullandığı zaman, elbet tohumun g'iroeoi. 
va tandaşm ayağına varması için de bir hayli 
masraflar v a p m a l k a d ı r : sigorta masrafları vap-

mıktadır. Faiz masrafları , sigorta masraflar ı ve 
dağıt ım masraflar ı her yıl Tan ın Bakanl ığ ı büt
çesine konmaktadı r . Hazineden bu masraf lar 
k u r m a k t a d ı r ve Ziraat Baukasma Hazineden 
bu A m öd '-^ı-rVtedu 

"• ı a 1 ^ ı 1 1 \ t i e e k 
m z t h 111 d r ^ " İ n k ^ 11 n î ^ * i a 
z T ( e iv. <. Ta ı 

ı ^ -ıı ı b n 1 + ı 
t i ı 1 ılı ı >k ı1 Z at B m >>ıı ° 

c 0 Bu i n ' vkı ı l c al v i ^ 
^ )ktr H i M i e 1 k n e e e k ı Bu h su°u da 
tas i-n e. lr \oium. 

Eğer böyle olmamış, köylüden a lman faiz 
% Gdan ff 9'a çıkarılmış olsa idi Sayın Sar-
kcalı a rkadaş ım gibi, bu teklifi t ek r a r l amak tan 
r ' 'n ıczd 'm 

^ -> n \ ı 1 o1 i ° 1° İni mı ŞLIIU da 

t k e 1 ^ i B anlar Kuru 1 m d a konumu lu 
ğ "> z.mı k O ! n T e 150 mıh n 1 a ° k i 
l t [ i t 1 ı e \ "" ' u 1 T n b ı s M e 
1 d l i ^ ^ M P "• -« i l 

M 1 ° i 1 7 M! k u i K , 
C , ı r ' " t i ^ ı mı A " k 

l ı I k 1 - - ı Z J V « k n m ı ı â f 
f 1 l f - ı ı T P w ] 71 " ı 

ı> 1 v i L + ^z ± ^ B n bı 
ı n ı t ı + ıı + T b ı u ~Vfr̂  !u "a i " -.dik 

r 0 ^ V , -I l p 4. 1 v 

" 1 ' * - 1 H l l i r « 1 
1 rr o ı P fv 

lı f k ' . 1 i 

ı HT n h l k ı M i T 1 € "• 1 ist 

v n r - 9 T e a •• ı t i 

z A n 
1 ' M \ ' 

M A ^ A f 

f 

o ı o ı ı 

U l 

n v 1 1 
'a \ 

/ ^ r ı ımn hıc 
v 'l H U r 1 

ı k 1 A ^ s n l e 
ı 

1 °C v f 1"n1 1İU v 
ı i ı k e 

k i 1 n pa 
^ "2 i i 1 

b 
Ji k k ^ ı l jon 

a 1 n 1 \ ı ( 
B 1 k - l u 

1 u ı v ıı n 1 ı ı 
T k -1-0 a 

ı' ı ^ ı 

618 — 

file:///tieek


O. Ssııatösıı B : 77 

Muhterem arkadaşlarını «Bu, 200 milyon ol
sun, 300 milyon olsun» gibi bâzı güzel temenni
lerde bulunuyorlar. Şunu lütfen kabul buyuru
nuz; Devletimiz de bir imkânla mukayyettir. 
Arz ettiğim gibi, bu tokunduk ihtiyacımın ya
nında, diğer ihtiyaçlar için de fonlar ayrılmış
tır. İmkânlarımızla ölçülerek bu hale getirilmls-
t.ir. Bu, halihazırdaki ihtiyacı kat kat karşıla-
yacak durumdadır. 

Netice" itibariyle şunu arz etmek istiyorum: 
Muhtelif arkadaşlamm temkid babında, teyit ba
bında bâzı temennilerde bulundular. Bu temen
nilerin hepsinden, çiftçi lehine olan, köylü le
hine olanlar daima rehberimiz olacaktır. Kanun, 
ihtiyacı karşılayacak vaziyettedir; kabulünü 
istirham eder cümlemizi hürmetle selâmlarını. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

.SİRKİ ATALAY (Kars) — Sayın Başkan. 
müsaadenizle Sayın Bakandan bir sualim olacak 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atalay; Sa
yın Bakam bir dakika efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yâde hususun
da Sayın Bakan ne düşünürler? 

TARIM BAKANI AHMET NU8RET TUNA 
(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
vâde bir yıllıktır; fakat vâdenin sonunda o ih
tiyacı karşılamazsa tekrar bir yıl daha ertele
nir diyp kayıt vardır. Yani, iki yıla çıkmakta
dır. Eğer imkânı varsa. müsaade buyurunuz da 
ban ı ödesin. Yani, o tshnmun karşılığımı istih
sal edemediği takdirde borcu uzatmaya imkân 
veren hükümler vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
HALİL ÖZMEN (Konya) — Sayın Başkan, 

eğ?r hakkım varsa bir - iki kelime söylemek is-
t i y o ram e f e n di m. 

'BAŞKAN — Sayın Özmcn kifayet önergesi 
kabul, edildi, o bakımdan söz verme imkânım 
yek efendim. 

Sırada Sayın Öztürkeare var, fakat Sayın 
Kutlar ile yer değişiyorlar. Buyurunuz Sayın 
Kutlar. 

İBRAHİM TEYFİK KUTLAR (Gaziantep) 
—• Sayın Başkan, değerli senatörler; 

?Bu sene, hakikaten Güney ve Güneydoğu 
Anadolu uzun senelerim göstermediği oranda 
bar kuraklık göstermiştir. Ben 1928 ve 1941 -
191-2 yılı kuraklıklarını bilirim. O seneler hubu-
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bat olmadı, ot olmadı, fakat su vardı, insanlar, 
hayvanlar yeteri kadar su içebiliyorlardı, ağaç
lar kurumuyordu. Bu sene, Güneydoğu Anado
lu'da asırların yetiştirdiği zeytin, fıstık ağaçla
rının ve bağların kur aklıktan büyük mikyasta 
zarar görmekte olduğunu 'görüyoruz. 

•Size bir meteoroloji istatistiğini verirsem 
konunun vahametini anlarsınız: Geçen seme bu 
gönler Gaziantep'te yağış miktarı 488 miligram, 
bu sene 229 miligram. Ayrıca Nizip ilçemizde 
yağış miktarı 145 miligramdır. Bu sene zeytin, 
Fıstık mahsulü dökmekte. Ağaçları kurtarırsak 
Allah'a, şükredeceğiz. Bağlardan büyük bir kıs
mı da kurumaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, halihazır Hükümeti
miz Perşembe günü güvenoyu almış, Cumartesi 
günü Güney ve Güneydoğu Anadolu'nun kurak
lık derdine çare bulmak için oraya koşmuştur. 
Bu bakımdan, Sayın Bakana ve Hükümete cid
den teşekkür ederim. İşte, halkın yanında ol
mak, köylünün emrimde olmak ve onların yara
sına çare bulmak budur. 

Muhtaç •çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3 neti madde
sinin değiştirilmesini çok yerinde görüyorum. 
Yalnız burada., bu «'Muhtaç» ı iki mânada al
mak lâzımdır: Bir; hakikî muhtaçtır. İkincisi; 
çiftçinin- varlığı var, fakat tohumu yok. O hal
de, bu çiftçiyi ikiye ayırmak lâzım:. Birisi, 
muhtaç, çiftçi; tohumluğa du muhtaç, diğeri 
varlığı var, fakat tohuma muhtaç. Onun için, 
tohum arzu eden çiftçilerin bir kısmına parasıy-
le .de olsa tohumluk temin etmek imkânının ve
rim esi yerinde (dur. 

Tohumların zamanında verilmesini benden 
evvel konuşan arkadaşlarımdan birisi de söy
ledi, fakat ben Sayın Bakandan bilhassa istir
ham ediyoıum, bütün tedbirlerinin alınarak, to
humların en geç Eylül ayında çiftçinin eline 
geçmesi veya dağıtımıma Eylül ayında başlanıl
mışı lâzımdır. Bunun iki faydası vardır: 

1. —• Köylü hakikaten kendisine tohumluk 
verileceğini bildiği için başka çarelere başvur
maz, buma intizar eder, piyasaya da sıkıntı ver
mez. 

2. — Tohum Eylül ayında eline geçmeli. Gü
neydoğu Anadolu'da. Ekim ayında ekime baş
lanır; o zaman köylünün tohumu hazır olmuş 
olur. Bir de, Tanım Bakanlığı teşkilâtıyle il teş-
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kilâıtı elele Yererek, hakikaten bunun mahalline 
mıasrııf bir şekilde tanzim ediılnıesinin gerçek
leştirilmesi yeninde olur. 

ıSaym Bakan, yemeklik ve yemlik konusun
da da bize müjde verdiler, kendilerime teşekkür 
eder, bu kanunun memleketlimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, hepinize saygıla-

• rımı sunarım. 
BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususunu 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

'Muhtaç çiftçilere ödüne tohumluk verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü madde

sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

.Madde 1. — 8 . 7 . 1948 tarihli ve 5254 sa
yılı Muhtaç çiftçilere ödüne tohumluk veril
mesi hakkındaki Kanunun 1 . 3 . 1950 tarihli 
ve 5580 sayılı, 2 . 7 . 1951 .tarihli ve 5807 sa
ydı, 20 . 7 . 1953 tarihli ve 6182 sayılı ve 
30 . 6 . 1955 tarihli ve 6572 sayılı kanunlarla 
değiştirilen 3 neü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 3. — 1 nc-i maddede yazılı maksadı 
sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası, Tarım Bakanlığı emrine yıllık miktarı 150 
milyon lirayı geçmemek kaydıyle % 9 faizli 
(450) milyon liralık devvar tohumluk kredisi 
•açar, bu krediden bir yılda kullanılan (150) 
milyon liradan aşağı olduğu takdirde artanı 
ertesi yıl için tahsis edilecek olan (150) milyo
na eklenerek kullanılabilecek, fakat daha er
tesi yıla intikal ettirilmenıeik 'kayıt ve şa.rtıyle 
yıldan yıla devredilecek çiftçi üzerindeki to
humluk <kredi bakiyesi tutarı (450) milyon li
rayı aşamaz. 

Açılan kredi o yılın ihtiyacını karşılamadığı 
takdirde evvelki yıl borç!arından yapılan tah
silata ve Mı aliye ye devredilmiş bulunan senet
lere göre ertesi yıla devredecek çiftçi üzerinde
ki kredi miktarı (450) milyon lirayı buluncaya 
•kadar tohumluk tevziatı yapılabilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye 1.. Grup 
adına Sayın Gündoğan, buyurunuz. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

İlk defa olarak bu kürsüden bir kanun mad
desi üzerinde grup adına konuşurken, Sayın 
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Başkanın daha evvel söz vermeye niyetli oldu
ğunu ifade eedrken de belirttikleri gibi, bir 
ölçüde zorunlu olarak benden evvel konuşan, 
bizim karşımızda bulunan parti mensuplarının 
sözlerine de değinmekten kendimi alamayaca
ğım. Bu bakımdan peşinen Sayın Başkandan, 
konuşmalarımın insicamı bakımından bana yar
dımcı olurlarsa teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Çok 

değerli arkadaşlarım; 
Bizim, bu kanun vesilesiyle burada dile ge

tirdiğimiz konuların herhalde Türkiye'nin en 
âcil ve önemli bir meselesini kapsadığı bir 
gerçek olacak ki, cevap verenler, Türkiye'nin 
en âcil ve en urgent meselesini dile getirdiği
mizden ve fakat uzun yıllar iktidarda bulunan 
bir partiye mensup olmalarına rağmen, bu âcil 
ve önemli konuya bir çözüm yolu getirememiş 
olmanın üzüntüsü ve ^ezikliği içinde konuyu 
kendi anlamları çerçevesi içinde Cumhuriyet 
Halk Partisinin meselelerini, anlayışını eleş
tirme gibi birtakım yollara saparak yozlaştır-
dılar. 

Dedik ki, 1948 yılında; yani Cumhuriyet 
Halk Partisinin tek başına iktidarda bulunduğu 
yılda, 1922'den 1923'ten sonra Türk sosyal, si
yasal ve ekonomik hayatına getirdiği bir di
ze devrimci atılımlarla kurduğu müeseselere 
bir yenisini ilâve etmiş. Son, sel, kuraklık gibi 
âfetlerde tohumunu dahi kaybetme durumuna. 
düşmüş çiftçiye, o günün şartları içinde, hiç 
olmazsa tohumluk yardımı yapmayı öngören 
bir partinin hesabını şerefle veriyoruz. 

Şimdi, ne garip tecellidir ki, aradan 25 yıl 
geçmiş, Türk toplumu yepyeni aşamalara ulaş
mış, ihtiyaçlar artmış, derinleşmiş, tarım kesi
minde yaşayan nüfus kesafeti çoğalmış, tarı
mın meseleleri zorlaşmış, ondan sonraki dönem
lerde tek başına iktidarda bulunan partiler, bi
zim 1948'de getirdiğimiz yardım tekniğine hiç
bir şey ilâve etmemişler. 

Şimdi getirdikleri kanunla zaten kanunun 
içinde mevcut hükmü, tabiî genel gelişme dola-
yısiyle bir miktar daha kredi hacmini artır
maktan ibaret bir tedbirle karşımıza çıkmışlar 
ve bize soruyorlar: «Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak eski Halk Partisi misiniz, yeni parti 
misiniz?» diye. Biz, kendi yaptığımızı, zamanın 
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ve koşulların zorunluğuyle kendi eliyle değiş
tirmeyi kabul eden bir partiyiz. Bizini eskimiz 
yoktur, -bizim ker devirde kendimiz vardır ve 
her devirde yepyeni bir partiyizdir. Çünkü, de
vamlı dovrimeiyizdir. Kendi devrimlerimizi za
mana uydurma olgusunu ve yetkisini de hep 
elimizde tutmanın çabası içindeyizdir. Biz, ken
di tekniklerini, zamana uymadığı zaman değiş
tirecek kadar yeniyiz. Biz, yeri geldiğinde kur
duğumuz nıüesselerin yozlaşmasını söyleyecek 
kadar yeniyiz. Biz, yeri geldiğinde müesseseleri 
yeniden düzenlemek gerektiğini söyleyecek ka
dar devrimciyiz, ilericiyizdir. 

Düzen değişikliği istiyoruz. Biz, aşırı kaldır
madan tutunuz da, tarım kredi kooperatiflerini 
kurmaya kadar. Toprak Mahsulleri Ofislerini 
kurmaya kadar, destek alımlarını düzenleme
ye kadar, ta Et - Balık Kurumunu kurmaya ka
dar bir dize tarımsal reformlar, devrimler yap
mış bir partiyiz. Onları az gördüğümüz için ye
ni ihtiyaçlara uygun, yeni teknikleri, yeni po
litikaları geliştirmek içindir ki, devrimci şiar
ınızı hiç eklen bırakmayı daima korumuşıızdur 
ve devam ettirmişizdir. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Et - Balık 
Kurumu 1953'te kuruldu. 

FİKRET GÜNDOftAN (Devamla) — Et 
Badik Kurumu 1940 senesinde Cumhuriyet Halk 
Partisinin tek başına iktidarda bulunduğu dö
nemde çıkarılan Millî Korunma Kanununun bir 
hükmüne dayanılarak çıkarılmış kanundur aziz 
arkadaşım... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — 1953'te... 
FİKRET GÜXDOGAX (Devamla) — Fakat, 

Et Balrk - Kurumunun nüveliliği sizin anlaya
cağınız dilde, bizim partimizin 1940'da çıkar
dığı kanundur. 

Bizim eskimiz şimdiki Adalet Partisidir. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler.) Tıpkıdır, ay
nıdır; giderek, bakarak öyle oluyor. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

Adalet Partisinin ülkede hükümran olduğu 
sürede, tarım kesiminde söylenebilecek ve ta
rım kesimine gerçekten bir ölçüde faydalı ola
bilecek, o da tatbikatı ile gözükecek, bilmiyo
ruz, tabiî ondan sonra gelecek iktidarlara aido-
laeak bu şeref; 12 Mart Muhtırasının zorla-
masiyle ve Kalpaklıoğlu'nun geçenlerde bura
da ifade ettiği gibi, bizim İsrarlı direncimizle, 

bir ölçüde ihtiyaca tam cevap vermemekle be
raber toprakta ve tarımda reformu kapsayan 
gecen gün buradan çıkan tasarıdır. Bundan 
başka Adalet Partisi döneminde Türk tarımına 
kayda değer ve o tarımda gerçekten önemli ya
pısal değişiklikler getiren, tarım kesiminde ya
şayanları topraktan pazarlamaya kadar faali
yetleri içinde) Devlet güvencesi altında tutan 
hiçbir kanuna rastlamak mümkün değildir. 

Ara sıra buradan, tohumluk verildiğinden 
vesaireden bahseden arkadaşlarımıza, hemen ha
tırlatmak isterim; bu kanun, tohumluk, iyi to
humluk verme kanunu değildir. İyi tohumluk 
verme kanunu, hemen o kanunun arkasından 
gelen yine Cumhuriyet Halk Partisinin tek par
ti döneminde getirdiği bir kanunla düzenlen
miştir. Bu kanun, sel veya kuraklık felâketine 
uğrayanlara, 1948;de yapılması öngörülen bir 
küçük yardımın ifadesini taşır. İyi tohumluk, 
tohum ıslah istasyonlarıyla beraber bu müesse
se yine zamanımızda kurulmuştur. 

Biz; «Kuraklıktan ve diğer tabiî afetlerden 
zarar gören çiftçinin yalnız tohuma değinen za
rarını ödemekle kalmayasınız; yetmez bu. Ni-
çin şimdiye kadar Türk çiftçisine ve köylüsü
ne, tabiî afetlerden zarar görmesine karşın bir 
genel ziraat sigortasıyla cevap vermediniz, bu
nu niye ihmal ettiniz?» diye sorduk; fakat bu 
hususta yıllar yılı iktidarda kalmış bulunan 
partinin sözcüleri ve Hükümet (Ki, o partiye 
mensuptur) bize kuru bir vaatte dahi bulun
mak lûtfunda bulunmadılar. Gerçekten bu so
runun çözümü toplu, köklü ve düzen değişikli
ği getirici bir tarımsal güvence kurumunu kur
maktan geçer. Eğer, yolları ve barajları tarım
da çalışanlara bir katkı, yardım diye söylemek 
istiyorlarsa; bu ülkede gerçekten yolların ne 
halde olduğuyla Keban faciasının nasıl yürek
ler acısı bir yara olarak kanadığını hatırlatmak 
isterim. Bu koca Keban faciası, bir gün bu ül
kede iktidarda bulunanları gerçekten sorumlu
luk altına düşürecektir. Orada yapılan bütün 
işlemlerin Türk milletine, özellikle köylüsüne 
neler getirdiğini biliriz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sen so
rumlu olursun sonra, Keban senin zamanında 
başladı. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Sorumluluktan kaçmak di-
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ye Cumhuriyet Halk Partisinde bir huy. bir an
layış yoktur. Sorumluluk gerektiğinde derhal 
ilk talibi biz oluruz. 

Affınıza sığınarak söylüyorum; sorumluluk 
yüklemeye çalıştığınız Cumhuriyet Halk Parti
si Genel Başkanının, gerçekten sorumlu olup ol
madığını soran yazısına henüz hiçbir iktidar ve
ya onun destekçisi partiler cevap vermek gücü
nü kendilerinde bulamadılar. Demek sorumlu
luk, Cumhuriyet Halk Partisinin kaçmadığı, ta
rihî şeref olarak üzerinde taşımayı öngördüğü 
bir kurumdur. Bütün kurumların yaratıcısı 
Cumhuriyet Halk Partisi olduğu gibi, Devlet 
hayatında sorumluluk kurumunu da sırtlama 
•geleneği ve olanağı Cumhuriyet Halk Partisine 
aittir. 

Değerli arkadaşlarım; bu ülkede Ziraat Ban
kasını tarımın finansman kaynağı halinde ye
niden düzenleyiniz dediğimiz zaman, burada bir 
sadre - şifa verici ve bu yolda sarf edilmiş gay
retten haber verici cevap alamadık. 

Ziraat Bankası adı ile anılan finansman ku
rumu kurulduğu zamanlarda, bunun şöyle bir 
tablo ile ifade edildiğini hatırlarım : Mithat 
Paşa ayakta yahut oturmuş vaziyettedir. (Ta
biî ayrıntısını isteyemezsiniz). Bir kadın O'na 
sığınmıştır. Bir çocuk o kadına sığınmıştır. Yer
de bir de yılan resmi vardır. Mithat Paşa aya
ğıyla yılanın başına basmıştır. O gün bu kuru
mu kuran Mithat Paşanın, tefecinin başını e::-
mek için bu kurumu kurduğunu ifade eden bu 
tablosunu Osmanlı toplumu doğru görmüştür. 

Bakınız, aradan nerede ise yüzyıla yakın bir 
zaman geçmiş, tefeci sömürüsünden ve soygu
nundan ülkeyi kurtaramayanlar, yaptıkla1! kal
kınma plânları içinde «Teşkilâtlanmamış kredi 
piyasası» diye bir kurumu resmileştirmişlerdir. 
Düşünür müsünüz, yüzyıla yakın bir zaman için
de tarımın finansman kaynağı olan müesseseyi 
ilk kurduğu zaman bir Osmanlı Devlet adamı 
tefecinin başını ezer şekilde simgclmtiımğ-: 
ama 1867 lere ve 1D72 lere kadar süı en İkinci 
Beş Yıdık Plânda, teşkilâtlanmamış kredi ku
rumlarından bahsedilmiş ve tarımın yegane fi
nansman kaynağı olan Ziraat Bankası. daha 
evvelki konuşmamda da belirttiğim gibi, bon
körce çalıştırılmaya terk edilmiş ve böylece gi
derek teşkilâtlanmamış kredi piyasasının ana-
beslennıe kaynağı olmuştur. 
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Krediyi alan tefeci ve aracı köylüye çok 
| yüksek faizlerle bunu intikâl ettirmiş ve bugün 

Türk köylüsünün içinde bulunduğu insanlık dı
şı, çağ dışı, haysiyet kırıcı yaşantının o uygu
lamalar olduğunu lütfen hatırlayınız. Hatırla
yınız da, kuruluş nedeninize de bir bakınız. 1945' 
de toprak reformu için çırpman Cumhuriyet 
Halk Partisinin karşısına dikilenler, içeride yap
tıkları mücadeleyi başarıya ulaştıramayınca baş
ım bir parti kurmuşlar. Demokrat Partinin ana
sı toprak reformudur. Bilinen bir şeydir ki,... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, seçimler ya
kın, bunları bol bol söylersiniz, ama maddeyle 

.ilgili değil. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Daha 

evvel size sordum efendim. 
BAŞKAN — Ben mümkün okluğu kadar ha

tırlatıyorum. Sizin kendi idrakinize bırakıyo
rum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ama, 
size sordum Sayın Başkanım. Böyle söyleyece
ğim, ne dersiniz dedim; «Peki» dediniz. 

Dahası var arkadaşlarım, bu getirdiğiniz ka
nunla çiftçiye birşeyier yapmış olmanın kıvan
cını taşıyamayacaksınız. Çünkü, kanun 1948'de 
nüfusumuzun 15 ilâ 17 milyon civarlarında bu-
iunluğu, Türkiye'de henüz 8 milyon ilâ 10 mil
yon hektar arazinin çalıştırıldığı bir dönemde 
ve afetlerin de bu derece geniş kapsamlı olma
dığı zamanlarda uygulanmaya yararlı teknikle
ri ihtiva ediyor. Oysa, gördüğünüz gibi, 1948 
menşeli kanunun yalnız 3 neü maddesinde, kre
di miktarını bir miktar yükseltmek ile bugünkü 
Türk köylüsünün yaşam düzeyinde iyileştirme 
husule getirmek olanağı yok gibidir. Çünkü. 
yalnız tohumunu verip, onun gelecek sene o to
kumu çıkaracak miktarda ekin elde etmesini. 
ürün elde etmesini düşünen 1948 kanun yapıcı
ları muhtemeldir ki, o günkü yapımız itibariy
le bir tohumlukla bu işin giderileceği kanısında 
olabilirler; ama bugün Türk köylüsü (biraz 
evvel bir arkadaşınım söylediği gibi) yalnız to
humunu değil, yediği yemekliği değil, hayvanı
nı da, tabiî giderek kendi ailesine mensup insa
nını da kuraldık yüzünden kaybetme tehlike
siyle karşı karşıyadır, hattâ bu tehlikenin için
dedir. Biraz evvel de söylediğim gibi, gerçek
ten göç önemli bir sosyal faciadır. 

Bunun için lütfediniz, hangi iktidar olursa
nız olunuz, zaten sizin iktidarlarınızın tanımını 
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yapmak çok zorlaştı, kimi kez partiler üstünde 
bulunuyorsunuz, onun destekçisi oluyorsunuz, 
kimi kez koalisyon oluyorsunuz onun destekçi
si oluyorsunuz; ama eninde sonunda iktidar so
rumluluğunu ve iktidar cesaretini güsteizueden 
böyle bir garip, demokraside anlamı chnayan 
tutum içindesiniz. Bu size ait bir şeydir, beni il
gilendirmez, ama lütfediniz, vakit geçirmeyiyiz. 
iktidarda bulunmak hangi şekil ve şart alz.ndz 
olursa olsun ihtiyaçları çözüme banlamayı o ik
tidarda bulunan parti veyahut kurumlara em
reder, cebreder. Böyle palyatif, kısa zaman sü
resi içinde hemen giderilecek bir ihtiyaç, bir I :-
ter olmayan tabiî afetler gibi çok korkunç biz 
btliyycyi daha köklü, daha toplu, daha bikük 
kapsamlı ve giderek (ifade ettiğini gibi) genel 
bir tarım sigortası düzeniyle yeni düzenle de
ğiştirmeye kalkınız. Aksi takdirde, sanayileşme 
sürecini, bugüne kalaz uyguladığınız ekmıore" 
politikaları yüzünden bir süre daha geciktire
ceksiniz. içinde bulunduğunuz kısır ^-örgü da
ha da şiddetlenecek, tarımdan snnayie kaynak 
aktarma olanağını bulamayacaksınız. 

Böyle palyatif tedbirlerle yatırılabilir fon
ları tarıma götüreceksiniz, onlar heba olacak
lar, giderek iki başlı bir tehlikeyi getiuniş. ola
caksınız. Palyatif her tedbir kısır döngüyü ge
tirir ve her iki sektöre de yaramaz. Bir an evvel 
tarımı, kendi kendini korur İmle gelen bir sek
tör yapınız. Özellikle bu afetler çok önemli bir 
konu olarak çözüm bekler. 

ıSay gı 1 a r sun a rim, 
MEHMET HAZEE (Kars) — Sayın Baş

kam g;up adına söz istiyorum. 

BARKAN — Buyurun e fen d "m. 
C. G. B. GRUBU ADINA MEHMET HAZEE 

(Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım. 

Anayasanın esaslarına ve yurdun ihtiyarla
rına göre bir Hükümet kurulmuş. Cumhuriyet
çi Güven Partisi de bir protokole dayanan an
laşma ile bu hükümete katılmıştır. Biz, bugün
kü Hükümetin koalisyon ortağıyız; ne destek
çisi, ne de yermişiyiz. Biz, Anayasaya olan say
gımız, memlekete olan bağlılığımızla Türkiye' 
yi başı boş, aşırı solun, sola açılma perdesi al
tında oynayan oyunların memleketi daha çok 
tahribetmemesi için bu Hükümette vazife al
mayı şeref saydık, memleket hayrına gördük. 

Bunun mesuliyetine her zerresiyle, her haliyle 
ortağız ve bunu şeref saymaktayız. 

Arkadaşlar, biz bu kanunda Türk köylü
sünün lehine tedbirler görüyoruz. Yeterli bul
muyoruz; ama esasını, hedefini, maksadını 
Türk köylüsünün, çiftçisinin ihtiyaçlarına uy
gun görüyoruz. 

Hâlâ Cumhuriyet Halk Bartisi levhasının 
arkasında saklanan; fakat aslında temelden 
Cumhuriyet Halk Partisinden sapan, yeni bir 
düzen ihtiyacı ile yeni yeni arzular ve hevesler 
peşinde koşanları bu kanunun memnun etme
yeceğini kabul ediyorum. Çünkü, yurt yara
rına olan hangi konu, hangi meselede bunlara 
yaranmak mümkün oldu? Daha kısa devre ev
vel İstanbul Köprüsünün karşısında olmadı
lar mı? Televizyon Teşkilâtının kuruluşunun 
karşısında olmadılar mı? Türk Ordusunu kuv
vetlendirmek için «fantom» uçaklarının alın
masının karşısında olmadılar mı? Daha dün 
köylünün ihtiyacına cevap versin diye hazırla
nan Toprak Reformu Kanununun karşısında ol
madılar mı? Bunların hepsini böyle mütalâa et
mek lâzımdır. 

Arkadaşlar biz, Cumhuriyet Halk Partisin
de Atatürkçü, millî prensipleri müdafaa ettik 
ve ondan ayrıklığı için ayrıldık. Biz, «Atatürk 
altyapı devrimi yapmamıştır.» diyenlerle uzun 
müddet beraber olamazdık. 

Adalet Bartisi ile olan anlaşmamız da, des
teklemek için değil, vatana hizmet içindir. 
Adalet Partisinden ayrı görüşlerimiz vardır, 
ayrı prensipleri savunuyoruz. Tüzüğümüz ay
rıdır, hükmî şahsiyetimiz ayrıdır. Bâzı esaslar
da anlaşmadığımız noktalar olmuştur. Daha 
dün Seçim Kanununda bir noktada anlaşama
dık. Şimdi, huzurunuza gelecek olan Atatürk 
Orman Çiftliğinin bir kısmının belediyeye ve
rilmesine dair olan kanunda da anlaşamıyoruz. 
Yarın da buna benzer noktalarda Adalet Barti
si ile anlaşamadığımız haller olacaktır. Biz. ne 
hükmî şahsiyetimizi ve ne de prensiplerimizi 
Adalet Partisinin veya bir başka partinin em
rine ve temlikine vermemişizdir. 

Biz, bir anlaşmaya dayanan Koalisyon Hü
kümeti içerisinde çalışıyoruz. Bunu da, günün 
şartlarına ve memleketin ihtiyaçların uygun 
bulduğumuz için yapıyoruz. Yarın da Türkiye, 
eğer bir tek partiyi iktidara getirmezse, yine 
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böyle bir koalisyona ihtiyaç gösterecektir ve j 
Türkiye'nin kaderi bir bakıma buna da bağlı- i 
dır. Aksi takdirde, aşırı solun bu memlekette 
iktidarda basamak yapmasının, ayak tutması
nın getireceği felâketlerin hesabı yoktur arka- : 
daşlar. Biz, bâzı fedakârlıkları kabul ederek j 
bu Hükümete vazife aldık. Bundan şeref du- j 
yuyoruz. Bunun sorumluluğunun her noktasına j 
da katılıyor ve her hesabı vermeye de hazır j 
blunuyoruz. 

Sadece bunları belirtmek ve bu kanunu da 
temelinde desteklediğimizi ifade etmek için hu
zurunuzu işgal ettim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Şahısları adına Sayın Öztürk-
çine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım. 

İlgili 3 ncü madde tetkik edildiği zamanda 
rahatlıkla görülecektir ki, 5254 sayılı Kamı- j 
nım ne 1 nci maddesi, ne 8 nei ve ne de 10 nen 
maddesi değiştiriliyor; ama bâzı sayın sena
tör arkadaşlarımız ya lâf olsun diye bunları 
söylüyorlar yahut ela. (özür dileyeceğim ken
dilerinden) ilgili yasanın 1 nci. 8 ne] ve 10 ncu 
maddesinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bu bil
memek sözü bence daha ağırdır. Bmı bu ağır 
sözden vaz geçiyorum, diyorum ki, sözümüz 
daha hafif olsun; yani söz olsun diye çıkıp. . 
radyodan söylensin diye.. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Senden 
çreien söz dokunmaz. Biz. sözün membaına ha- j 
karız. ! 

RİFAT ÖZTÜRKÇINE (Devamla) — Sim- j 
di bir arkadaşımız «dokunmaz» dedi. Eğer, bir j 
arkadaşımızda akıl varsa, (izan varsa demi- j 

j 
yorum) okuduğunun 1 nei madde ile irtibatı \ 
olup olmadığını bilmesi lâzım. 1 nci maddede, I 
Türk köylüsüne verilecek her türlü tohumluk 
ve sair kredinin masrafsız ve faizsiz olaca
ğına ait hülküm vardır. Bunu bilmiyor iseniz. 
çıkıp burada c/c 9 faizi c/c 6 ya indirmeye ne ! 
lüzum var? Buradaki % 9 faiz Türk köylüsü- j 
nım cebinden çıkmıyor ki, siz niye çıkı]) bina
da % 9 faizi % 6 ya, c/c 3'e indirelim diye 
yağ çekiyorsunuz? Şu halde bunun, c/c 9 faizle 
ne alâkası var? 

10 ncu maddede şöyle bir hüküm vardır, i 
Orada der ki, «Tarım Bakanlığının Bütçesine j 
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konulacak bir fasıl en geç Temmuz ayı so
nuna kadar Ziraat Bankası hesabına yatırılır.» 
Bu kadara. Bunu bilmeyen bir arkadaşımız 
çıkmış buraya % 9 faizi c/r_ 6, Çt 3'e indire
lim diyor. Bu işin. faizle ne alâkası var? Bi
zim konumuz, vaktiyle her yıl verilen G 
milyon liranın sonradan 50 milyon liraya 
çıkarılması ve şimdi de, 50 midyen lira olarak 
verilen bu kredinin 150 milyon liraya çıkar-
tılmasıdır. Demek ki, Cumhuriyet Halk Par
tisi muhtaç çiftçiye verilecek 150 milyon li
ranın karşısında duruyor. Eğer 'karşısında 
olmasa idi. üç saatten beri Yüce Senatonun 
mesaisini ıvır!a zıvırla, kanun dışı, mevzuat 
dışı sözlerle işgal etmemesi lâzımdı. 

Sonra, Türk köylüsünden bahsettiler. 
Aziz arkadaşlarını, taban fiyatı Cumhuriyet 
Halk Padtisi zamanında ancak ve ancak sayı
labilecek derecede azdı. Tütün, buğday, ara-
sıra fındık, ara sıra incir taban fiyatı var
dı. Ondam daha öteye giden bir taban fiyatı 
yoktu ki.. Ayçiçeğine, incire, pamuğa, pirince 
ait bir taban fiyatı var mıydı? Yoktu. Köylü
nü:! hakkı ve hukuku, eğer her hangi bir ko
nuda taban fiyatı yok ise, o zaman elinden 
çıkar ve Türk ^köylüsü tefecinin eline düşer 
ve düşüyordu. İşte. bu 50 milyonluk kredi
nin 150 milyona çıkarılması suretiyle biz, köy
lüyü tefeciden kurtarıyoruz. Bu 150 milyon 
lira da ya senesi içinde sarf edilecek veya 
edilmeyecektir. Senesi içinde sarf edilmeyenle
rin artan miktarı, ertesi seneye devrediliyor. 
Bu sene farz edelim 150 milyon lira yerine, 
100 milyon lira sarf edilmişse, gelecek seneki 
150 milyon lira. (150 + 50 = 200) milyon lira 
olacaktır. Böylece devredile edile 450 milyon 
liraya 'kadar kredi imkânı ile fukara ve dar 
gelirli muhtaç çiftçiye imkân sağlanacaktır. 

Teklif gayet yerindedir ve geç kalan bir 
husustur. İfadelenin aynen kabulünü istirham 
ederi o. 

Bir sayın arkadaşımız bunun bir yıllık du
rumunun ertelenmesine ait bir önerge ver
mişti. İkinci defa kürsüyü işgal etmemek için, 
luı önergeyi de oylamaya lüzum yoktur. Çün
kü aynı kanunun ; yani 5254 sayılı Kanunun 
8 nci maddesinde ilgili bir husus vardır. Bu 
kibarla o önergeye de iltifat edilmemesini ve 
maddenin aynen kalbulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztür'k. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Muhtaç çiftçilere ödüne tohumluk verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Yasanın 3 ncü maddesi
ni değiştiren yasa tasarısıyla Güney ve Güney -
Doğu illerinde meydana gelen kuraklık için 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından % 9 
faizle 150 milyon lira Tarım Bakanlığına dev
redilecek. Bu para hem âfet için kullanılacak 
ve hem de tohumluk için kullanılacak. Bu pa
ra tohumluk kredisi için kullanıldığı zaman 450 
milyonu bakiyesiyle tamamlayana kadar da to
humluk dağıtımına devam edilebilecek. 

Şimdi, tasarının gelişi gerçekten güzel. 
Yalnız bu madde ile kapsamın dar tutulması 
benim dikkatimi çekmiştir. Çünkü, bu yalnız 
Güney ve Güney - Doğuda değil, Doğuda da 
oluyor, başka yerde de oluyor. Yani madde
ye biraz daha elastikiyet verilmesi faydalı olur
du kanaatindeyim. 

Yalnız, bu tohumluk verilmesi "konusunda 
yıllardır hepimizin buradan birkaç defa şikâ
yette bulunmuşuzdur. Tohumluk dağıtımında
ki düzensizlik ve gerçekten yerini bulmayan 
tasarruflar devam ettiği sürece bu adaletsizlik, 
bu 150 milyon lirayı, hattâ 450 milyon lirayı 
kapsayan tohumluk dağıtımı konusunda da de
vam edecektir. Öyle olmuştur ki, gerçekten ih
tiyacı olandan ziyade, ihtiyacı olmayanların 
eline geçmiştir. Bunun misalleri, örnekleri var
dır. Tarım Bakanlığı Bütçesinde kendi böl
gemden 10 - 15 tane örnek verdim. Hiç ilgisi 
olmayan adam hem de sekiz on ton almış. Dağı
stan o oluyor. Nasıl almış, nasıl yapılmış? 

Ayrıca, bu tohumluk buğdayın dağıtılma 
masrafı, asıl çiftçinin eline geçene kadar, çift
çiye, ulaştığı yere kadar hesap edildiği zaman, 
çok pahalıya mal oluyor. Yani, tohumluk buğ
dayı 140 kuruştan veriyorsa, buğdayın kilosu 
çitfçinin eline geçene kadar 160 - 170 kuruşu 
buluyor. Bu bakımdan, bunun önlenmesini 
de Sayın Tarım Bakanının dikkatine sunmak 
(isterim. Bu işlerde de, bu âfetlerde de aynı 
şeylerin yapılmasından endişe duyarım. Dep
remler münasebetiyle yapılan faaliyetlerde de 
gördük, maalesef araya çok madrabaz insanlar 
giriyor, bunların yerine ulaşmasında engeller 
oluyor ve hakikaten mağdur insanlar yine mağ
duriyet içerisinde kıvranmaya devam ediyorlar. 

Şimdi, asıl önemli olan, temelde bir düzen
sizlik var; yani temelde bir adaletsizlik var. 
O da şu: Bu krediler meseleyi halletmeyecek. 
Yani bu, paralar, bu tohumluklar mağdur 
olan, felâkete uğramış insanlara ulaşırken, 
bu arslan payını alanlar yine arslan pay mı ala-

i çaktır. Çünkü, tarım düzenimizde, toprak 
| düzenimizde bir bozukluk devam ediyor. Bili-
j yorsunuz, 1 800 000'e yakın tarım işletmesinde 

çalışan nüfus miktarı % 52'dir. Ellerindeki 
toprak miktarı ise Türkiye tarımına oranla % 

i 12'dir. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Onu geçen 

hafta söylemiştiniz. 

j HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Evet, 
i söylemiştim efendim, ama önemli olduğu için 
j tekrar ediyorum. 
I 16 bine yaklaşık işletmeyi elinde bulundu

ranlar ise % l'clir. İşletmeye göre toprak mik
tarı, % l l 'dir . 

Şimdi Sayın Ucuzal, bu kredinin dağılışında 
dahi, (sözü oraya getirmek istiyorum) bu tev-

j ziatta dahi yine o 16 bin işletmeyi ve toprak
ların % l l ' in i elinde bulunduranlar arslan pa
yını alacaklardır. Bunun nasıl telâfi edilme
si lâzım? 

] Görülüyor ki; Türkiye'de, toprak reformu 
gibi durumlar dikkate alınırken bile, bu ger
çekleri bilmeden yapılan işlemler dol'ayısıyle 
maalesef yine krediler asıl büyük sermayenin 
yararına kullanılıyor. 

Zaten Türkiye'de tarımda kredi düzeni di
ye bir düzene ben inanmıyorum. Hâlâ 75 lira, 
100 lira, 150 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira alan 
var. Bugün Ziraat Bankasından, tarım kredi 

I kooperatiflerinden 500 lira ve daha aşağı kredi 
alanların miktarı, 500 liradan yukarı alanların 
10 misli fazla. Şimdi bu gerçek ortada. Bu 
gerçek ortadayken, Türkiye'de tarımda kredi 
düzeni var mı, yok mu?.. Ne geliştirmişiz, ne 
yapmışız?.. Yani, tarım büyümüş... Ne büyü
müş? Gübre kullanma büyümüş. Büyümüş; 
ama 5 . 1 . 1964'ü hatırlarım; Sayın İnönü de 
burada. Karadeniz sahillerinde tütünde «Mavi 
küf» başlamış, gübre kullanılması gerekiyor. 

I Siyasiler bunun karşısına çıkmışlar; «Bunu kul-
I lanmayı bırakın, bunlar tütünlerinizi mahvede-

I cek» demişlerdir. Başbakan olarak İsmet Pa
şayı biz radyoda dinliyoruz. Köylülere; «İnan-
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mayınız, bu gübreyi kullanınız ki, bu mavi : 

küften tütünlerimiz kurtulsun. Bunu Başbakan 
olarak sövüyorum.» dijmr. I 

«Gübre şu kadar yükseldi, şu kadar çok kul- j 
tanılıyor, tohumluk bu kadar arttı» diyenler, » 
dün bu gübrenin kullanılmasını menetmek için, I 
yok etmek için, köylüyü uyandırmamak için | 
büyük çaba içerisinde olan arkadaşlarımız, ta- i 
!biî bir oluşun, tabiî bir gelişin, tabiî bir yük- | 
selisin neden kabulünde olmuyorlar, yanında j 
olmuyorlar? Bunu bilmeleri lâzım. 

Buna rağmen, bugün Türk köylüsü çoğun- j 
luğuyla gerçekten fakirdir. Bunu kabul etmek î 
lâzım. Bunun açık örneğini de köylünün şelıi- . 
re akışında görüyoruz. Bâzı arkadaşlarımızın ! 
söylediği gibi, şehirde sanayi yükseldi de, bu- s 
ıııın için değil. Köylü geliyor; belediyede ve- ! 
ya çeşitli inşaatlarda, şurada burada işçilik ya- \ 
pıyor. Ne kadarı! % 90'ı böyle. Gecekondu- i 
lara yerleşmişler hem şehirin ekonomik ve sos- \ 
yal hayatında bir bozukluk ve düzensizlik mey- j 
dana getiriyorlar, hem de maalesef köyler bo
şalmıştır. Hem de kim geliyor biliyörmusunuz? | 
Dün, yani 1950'den önce, 1954'te hayatını ra- j 
hatça tarımdan sağlayan, rahat rahat yaşayan 
hatırı sayılır çiftçi ailelerinin çocukları bugün ı 
şehir e amele olmak için uçuşuyorlar. Yani, f 
köylünün yükselmesi bu... 

Siz durmadan kövlü su kadar fazla yüksel- I 
di demenizi bir tarafa bırakınız; ne para değe- j 
ri bakımından, ne mahsullerinin değeri bakımın- j 
dan, ne de köydeki yaşayış bakımından maale- j 
sef köylünün hayatı, çiftçinin hayatı 1950, ; 

1954 ve daha önceki zamanlardan daha olumlu ! 
ve daha iyi değildir, örneğini İnşallah seçim t 
bölgelerinizi gezerken göreceksiniz. İyileşmiş ; 
görürseniz, (ki ben kendi bölgemde göremiyo- | 
rıım) o zaman bir köylü çocuğu olarak bahti- \ 
yar olacağım, bundan şeref duyacağım, ki- j 
vanç duyacağım: ama bunu çok yakından bilen I 
bir in can olarak, ciftci çocuğu olarak, kövlü ! 
çocuğu olarak ve bunların içine en çok giren ! 
bir insan olarak biliyorum ki; maalesef köylü- j 
nün hayatı dünden daha iyi değil. ! 

Biz. Cumhuriyet Halk Paresi olarak, gerçok- j 
ten köylü lehine getirilen hüküm1 erin, bu mad- j 
dede olduğu 'gibi, hiçbir zaman karşranda olma-
mışızdır; ama görüyoruz ki, bankalar dahi bu 
gün faiz sisteminde bir indirmeye doğru -gitmek- j 
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tedir, Dolayı siyi e burada gelen % 9 faiz de yine 
ona 'belki imkân sağlayacaktır. Yalnız biz, bil
im ma Türkiye'de elem ok raidir n güçlü o1-naşının, 
sosyal adaletin, ulusal gelirin yerleşmesinin. 
fert başına, düşen millî gelirin arıtırı masının, 
köylünün kalkrıma'sınm, çiftçinin kalkınması
nın demokratik bir düzen içerisinde sosyal de
mokrasinin gerçeklerini sağlamakla mümkün 
olacağına inanıyoruz. Çünkü, demokrasinin kö
keninde sosyal adalet vardır. İstediğimiz düzeni 
Atatürkçü yolda. Atatürkçü doğrultuda gerçek
leştirmeyi azmetmiş ve buna yılla ıra inanmış 
bir partiyiz. Bu çizgiden de bizi hiçbir güç, hiç 
bir kuvvet saptıramayacaktır. 

Bârı arkadaşlarınım söylediği gibi, biz sola 
arar bm partiyiz; ama ne güzel yapmışız ki,' 
rra oYkctimrze girmek isteyecek aşın soldan bir
çok sloganları kırmışız ve isteriz ki, sosyal de
mek: asi düzeni ile kapitalist yönden gelen ko-
rvmizoıi tahrik edecek kapıları da kapatalım. 
Bu yönde çalışıyoruz. 

ÎA •':akı:ıdan, bu maddenin Tırak çitfçi<-'ne 
bu güçleri kazandıran, bn kanıları kapayan im-
ra*o-1a•". sağlama yününde 'kullanılması dileğiyle 
teşekkür eder, saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
•-STERİ ATALAY (KaıoA — Tasarı bir hayli 

geniş1 edi ve bir hayli eleştirilere, yok açtı. 
Ben. genel sorulara yöneltilen eleştirilere ve 

b"ra fi vaka "h ithamlara, hele ıvır - zıvır bâzı ra,st-
cr'e sözlere bliâhara değinmek üzere, işmdi ev-
vüâ izin verirseniz 1 nci madde ile tam ilişkin 
k mura, değineyim. 

Sayın Tarım Ba.kamnm, % 9 faiz köylüye in
tikal etmeyecektir şeklinde İmsin olarak ettik-
}•-•"•: ifoel?cle. sanırım aramızdaki anlaşmazlık 
bm yıllık durum içindir. Oysa, bir yılın sonumda 
faiz alınacaktır; 8 nci maddeyi şimdi okuyo
rum. 

Y A Y vıbııda 1 nci maddede yazılı âfetler
den. mahsulü en az 9f 40 zarar gördüğü İhtiyaç 
Koımsranlarınca tespit edilecek olanların tohum
luk YooYrı bir yıl tecil edilir ve bu kanun hük
münden o yıl için ayrıca, faydalandırılaibilir. Yâ 
desmdo borcunu ödemeyen veva tecil cdileme-
y-Ycrdon vâdenin bitimi tarihinden tahsil ta
rihine kadar % 6 gecikme faizi alınır ve bu faiz 
tohumluk kredisi hesabına 'geçirilir.» 

<Y\Iadde 9. — Tohumluk kredisi borçlarını 
vâdesinde ödemeyenlerin 'borçları Türkiye Cum-
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huriyeti Ziraat Bankasınca kendi usullerine gö
re bir yıl müddetle takip ve tahsil 'edilir.» 

Bir yılı kendisi takikedeeek ve % 6 faizi 
alacak. 

«Bir yıl içinde ödenmeyen alacaklar gecikme 
zıanımı yerine vâde tarihinden itibaren yalnız c/c 
6 far.ze tabi tutmak kaydı ile 6183 sayılı Kamu 
Hükümleri dahilinde takip ve tahsil edilmek 
üzere Maliyeye devrolunur ve bundan sonra d? 
bu faizlere devam edilir.» 

Yan. i, verilen tohumluk borçları kayıtsız ve 
şartsız faizsiz değildir, faizlidir. Anlaşamadığı
mız bir tek nokta, veriliş yılı itibariyledir. Yok
sa, faizsiz değildir, hiçbir 'suretle bunlardan fa
iz alınmıyor ve alınmayacak şeklinde bir durum 
mevzuııbahis değildir ve İrana dayanarak bâzı 
arkadaşlarımmm çıkıp da, «Tetkik etmeden ge
lip burada, işte şöyle böyle eliyorlar» demesi 
üzerin de durma ya yi m. 

3 neü. maddede % 9'faiz olduğu takdirde; 
yani Tarım Bakanlığına bu faiz yükletilince, 8 
vr D mm. maddelerde kendll'ğinden meydana çı
kacak husus su •. Faiz miktarı ne olacaktır? 

î - t ' \ Tarım Bakanlığı % 6 faizin .altına gucr 
i*e (ki. Hükümet tasarısında öyledir) ona uymm 
olacak faiz bu şekille devam edecektir. % 9'a 
çıktığı takdirde. Ziraat Bankası otomatlkıman 
bir ön gecikme faizlerini % 9 olarak alacaktır 
ve im kövlüve intikal edecektir. 

Arkadaşlarım, faiz yok ki, % 3 isteniyor, di
yordu. Faiz var; rf 3'e indiği takdirde, bütün ge
cikme faizleriyle c/ç 3 olacaktır. 

Birbirimize böyle fazla şey yapmadan ifade 
edelim. Çünkü, biraz önce bir arkadaşımız ga-
yet fiyakalı olarak, efendim, okumuyorlar, tet
kik etmiyorlar, ıvır, zıvır diye, ifade etti de, in
sanın hakikaten gailesi geliyor. 

HALİL ÖZAİEY fKır^h'r) — Ama siz de. 
insanlık dışı d edimiz, haysiyet kırıcı dediniz, çağ 
dışı dediniz. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Hangi konu
larda dedim? 

HALİL ÖZİMRN (Kırşehir) — İnsanlık dışı 
•kelimesini kullandınız. Haysiyet kırıcı dediniz, 
çağ dışı dediniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hangi ko
nuda?. Biraz sonra diyeceğim. Biraz- sonra buna 
benzer bâzı kelimeleri, boğenseniz ele beğenmese-
niz de beyefendi, zatı devletleriniz, bâzı gerçek
leri söyleyeceğim. Gerçeklerden çok rahatsız 

olanlar olacaktır; ama bizim için, bu, önem taşı
maz. 

BAŞKAN —• Sayın Atalay, tabiî söyleyince 
mukabil cevabı davet ediyorsunuz, sonra da. bu
na umuluyorsunuz; öyle anlaşılıyor. 

Akslında, şu tohumluk konusu bu kadar kar
şılıklı tarize imkân vermemeliydi. Devletin yar
dım elini uzattığı bir konuda geçimsizlik yerine 
ilaha çmk bir anbavıs, beraberlik havasını estir
mek lâzım, gelirdi, ama şu kadarını söyleyeyim 
ki, ilk ta rHer sizden geldi. Adalet Partili arka-
dallarımız da size cevap verdiler. Tenkit kolay. 
tahammül zor. Söyledikçe davet edeceksiniz, da
ha, e ok üzüleceksiniz. 

SIRRI ATALTY (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben bunları ifade ederken Sayın Özmen, 
ben', simaya çekmek istedi, azarlar gibi. Ne olur
du hemen kendisini sustursa idiniz. Siz bunu 
yapmayınca, ben mecbur oldum. Eğer, siz mü
dahale etseydinlz şüphesiz ki, ben bu sözleri söy
lemezdim. 

Şimdi, o halde. fa;z meselesinde % .3 şeklin
de bir değişiklik yapma teklifimiz dayanaksız 
ve ezbere d bi ldir . 

İkincim löO milyonun 200 milyona çıkarıl -
-mm hu m sunu Hükümetin ve Komisyonun ge-
rekeelemne dayandırıyoruz. 

İfade ediliyor-, buğdaş baş fiyatlaıı. bu kre-
' I m'ktam "m milvon İken 40 kuruşhı. simdi ise, 
l̂ 'O kıvuşuo üstüne çıkmıştır ve (ifade aynen) 
dört kat artmıştır. 

Biz de diyoruz ki, dört kat arttığına göre, 
öO milyondan löO milyona çıkanı üç kat değil 
d.e dört kata çıkarın. Yani. ifadelerimiz hepsi 
eremkeedo mevcudolau hususlara dayanmakta
dır. Fiyatlar dört kat arttığına ve o fiyatlara 
emre de tohumluk verileceğine göre, bu ihtiyacı 
kamil ava e ak. miktarı da dört kat artırmak 'ge
rekir. 

Dediğimiz bir diğer husus da, kredinin müd-
ki yıl olmalıdır; yapılan tohumluk yardı-rl 

mı ikj yıl olmalıdır. 
Şimdi .soruyorum; gerçekten de şimdiye ka

dar yapılan tohumluk yardımlarını yıllar itiba
ri vl? vormek mümkün müdür ve ne miktarı, yı
lı iç:nde tahsil edilebilmiştir? 

Benim bildiğim kadarıyle büyük bir kısmı 
:k : üç, dört. beş yılı bulmuş ve yığılmıştır. Ma
liyeye devrednnlerin miktarı % 5'0'nin aşağısın
da değildir. Bu gerçekleri bilmek lâzım. 

_ 627 — 
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işte bu gerçeklerin ifadesidir ki, yapılacak 
tohum yardımının, gerçekten yardım mahiyeti
ni alabilmesi ve dar boğazdan onu kurtarabil
mesi iein vâde tarihinin iki yıl olarak tespitini 
istiyorum. 

Bunlar yasıayı allak bullak etmek, geciktir
mek. değiştirmek anlamına mıdır?.. Yardımcı 
olmak anlammadır, bir türlü bunları anlayamı
yoruz. 

Demin de ifade ettiğim gibi. gerçeklere da
yanan, objektif, bu değiştirme hususunda öner
ge vermiş bulunuyorum ve bunda ısrar edece
ğim; ama yine ifade edeyim, bunun kanunu ge-
ciktireibileeeği ve fakat Hükümetin bu hususlar
da gerekli teşebbüslerde bulunacağı ve bunları 
gözönünde tutarak işlem yapacağı taahhüdünü 
alırsak, önergeyi geri almak da mümkün. Şu 
yönüyle ki. biz karşısında değiliz, «çıkmasını is
tediğimiz için. 

Şimdi maddeyle ilişkin teknik konulara de
ğindikten sonra, izin verirseniz.. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal'a vakit bırakma
yacak mısınız Sayın Atalav ?.. 

SIRRI AT ALAY (Dc.va.mla.) — Yine mad
deyle ilişkin olarak Savın Başkan, eski Halk 
Partili mi, yeni Halk Partili mi olduğumuz ifa
da edildi. 

Cumhuriyet Halk Partisi ne ittihat Terakki
nin mirasçısı oldu, ne de kendisine bir diğer par
tiyi mirasçı bırakacaktır. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Yasa.. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Mirası red

dettiniz. 
HALİL ÖZMEX (Kırşehir) — Eceyit Barti-

sisin. 
(Orta sıralardan «konuyu hiç açma» sesleri) 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Ne de

mek of 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Biz, fikirle

rin. partisiyiz. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sırrı Ata-

lay'm partisi, Eeevit'in partisi; o kadar başka 
yok. 

BAŞKAN — Sayın Özmen, Sayın Özmen, 
müsaade edin de Sayın Atalav konuşsun. LTsul 
müsait değil, bunu bilirsiniz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Özür dilerim, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Sayın Atalay, buyurunuz. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Biz fikirle
ri ; hem de nefesi ve gücü yetmeyenlerin omuz-
layıp götüremeyeeeği fikirleri; bu .memleketin 
refahı, bu memleketin demokratik ve meşru bir 
nizam içerisinde .yükselmesinin vebalini omu
zun?, alıp götürenlerin fikir birliği ettiği bir par
ti içerisindeyiz ve onun sorumluluğunu alıp gö
türeceğiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi 1923 yıllarım taki-
beden dönemde lâiklik ilkesi ile karşısına eıge-
nıen güçler çıkmıştı, karşısına taassup çıkmıştı, 
karşısına binbir engel çıkmıştı. Cumhuriyet 
Halk Partisi uzun yıllar oy avcılığı için tavizler 
vermeden lâiklik prensibinin dinsizlik olmadığı
nın hesabını vermiş ve bunu omuzlarında getir
mişti. 

Bugün. meşru ve demokratik sola kafa ya
pıları müsait olmayanların ve kendi seçim böl
gelerinde secini endişeleri içerisinde çeşitli yön
lerde kaderlerini denemek isteyenlerin bu fikir 
yanda:'i i'çinde kendilerini çok gerilerde bırakıp 
bizim, Türkiye'nin, süreli.... 

BAŞKAN —• Sayın Atalay, burasını serbest 
kik i:v olarak kullanmayınız.. 

SIRRT ATALAY (Devamla) — Meşru ve 
demokratik sol anlayışını. Türkiyenin gerçek 
demokrasisinde. Türkiye'nin gerçek meseleleri 
üzerinde yüreği titreyerek bu ülkeyi fakirlik
ten. bu ülkeyi geri kalmışlıktan kurtarma yo
lundaki ınücadelemizde, eğer Eecvit bir fikrin 
adamı ve onu Türk siyasî hayatının en dürüst 
adamı olarak gölürebiliyorsa, onun fikri etrafın
da Ecevit'ten yanayız. 

BAŞKAN — Sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Eğer bir 'baş

kası ıym fikri omuzlayıp götürürse biz, onun 
etrafındayız. Fikirlerin adamıyız. 

BALKAN — Sayın Atalay. mevzua riayet 
edelim. Bunları seçim meydanlarında karşılıklı 
köyleriz. 

STRRI ATALAY (Devamla) — Biz, secim 
^^•'r 'V"!' ' in adandan değiliz. 

BAŞKAN—• Cevaplarını veririz; ama burası 
müsQit değil. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunu, kafa 
" m d a n meşru ve demokratik solu aramayan, 
ç.a^n çok geHsirıde kalan nefesi tükenmiş insan
lar cihetteki anlayamaz. 

j EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Solu senin 
I anladığın gibi anlamam; o muhakak. 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, serbest bir konuş
ma, serbest bir kürsü haline getirmeyelim bura
yı. Bir disiplin ile mahdut, sınırlı bizim görüş
melerimiz. Siz bunu iyi bil irsiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İstanbul Bo
ğaz Köprüsünden yana olmadığımızı söylediler. 
Birgün bizim içimizde olup, bu tenkitleri yaptı
ğımız zaman bunun aksini söyleme cesaretini 
gösteremeyenler, şimdi karşımıza çıkıp suçla
mada gösteriyorlar. Onların da hesabını verece
ğiz, biz.. Evet. onların da... 

Biz Anadoluda en ücra yerde.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, defaatle ihtar 
ettim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Biz Anadolu' 
da en ücra yerde fakra zaruret içerisinde, mil
yonlarca insan bulunurken ve Türkiye tüm bir 
kalkınmaya gitmeden, Boğaz Köprüsüne milyar
ların öncelikle harcanmasından yana değildik. 
Bunu yine söylüyoruz. 

BAŞKAN —• Sayın Atalay, 'Sayın Atalay, 
üzülerek keseceğim sözünüzü. Yapmayınız, rica 
ederim... 

HALİL ÖZMEN. (Kırşehir) — Kafanız o ka
dar işliyordu. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O köprüden 
geçmeyiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, burada Boğaz Köprüsünün karşısındaydı-
lar diyenleri niçin susturmadınız? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, karşılıklı konuş
maya siz imkân hazırladığınız müddetçe size 
daima birşey söyleyeceklerdir. Bu imkânı hazır
lamayınız, yapmayınız. Bakınız, size defaatle de 
rica ettim, sözünüzü de kesmedim, sabır göster
dim. Bundan sonrasını da siz anlayacaksınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ama Sayın 
Başkanım, Boğaz Köprüsüne karşıydılar dedik
leri zaman ilgisi yoktu da... 

BAŞKAN — Bunların bu kürsüye nasıl geldiği, 
şu 'konuşmanın nasıl bu istikamete geldiği za
bıtları açtığımız zaman gayet iyi görünüyor. Bu
nu takibedenler biliyor. Yapmayınız bunları, ri
ca ederim.. 

Evet, 1 nci madde üzerinde, buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bizim ver

meyeceğimiz ve evlâtlarımıza miras bırakama
yacağımız; bizim tuttuğumuz bayrağı genq ku-
şa'kların, yüreği bu memleketin kaderi üzerinde 

titreyen, gerçekten bu memleketi seven genç 
kuşakların alıp götüreceği bayrak altında; ya
ni Türk demokrasisinin, Atatürk ideallerinin 
bayrağı altında vermeyecek hiçbir hesabımız 
yoktur. Hem de bizi bırakıp gidenlerin hesapları 
dahil olmak üzere. Anlatabiliyor muyum? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Hiçbir şey 
anlamadık. Tekrar bu Millete ot ye diremezsiniz.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hiçbir şey 
anlamadık. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Anlamazsı
nız... 

BAŞKAN —• Sayın Ucuzal, buyurunuz. 
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Baş

kanım, şahsım adına yaptığım konuşmada bâzı 
sorular sormuştum. Kâfi derecede onların ce
vabını aldım. Konuşmamı dam. da vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz.. 
Sayın Köker, buyurunuz. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 

çok muhterem arkadaşlarım; 
5254 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de

ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi dolayısıy-
le bâzı konuşmalar oldu. Çok kısa bir zaman 
sonra seçim meydanlarında karşılıklı hesabının 
görülmesi imkânı siyasî partilerimizin eline bol 
bol geçecek bâzı hususlar bu kürsüde dile ge
tirilmemiş olsaydı ve Sayın Atalay (beni mazur 
görsünler) biraz önce faiz hususunda hâdiseyi, 
(bu kelimeyi söylemek istemiyorum) tahrif ede
rek Yüce Senatoya beyanda bulunmamış olsa
lardı huzurunuzu işgal etmeyecektim. 

Değerli arkadaşlarım, 5254 sayılı Kanunda 
faize müteallik iki tane madde vardır. Faize 
müteallik maddelerden bir tanesi 3 ncü madde
dir. Elimizdeki kanun tasarısı ile bu faiz nis
peti % 6'dan % 9'a çıkarılmaktadır. Diğer 
faize müteallik, Sayın Atalay'm bu kürsüden 
okuduğu 8 nci maddede faiz nispetini yüksel
tecek herhangi bir değişiklik mevzuu bahis de
ğildir. 

Sayın Atalay, «ıvır zıvır beyanlarla» şek
linde konuşan Öztürkçine arkadaşımızı kınadı
lar. Kendilerine büyük hürmetim ve takdir 
hislerini vardır, fevkalâde iyi bildiklerine emi
nim. Fakat 3 ncü madde faiz nispeti bu kanun 
ile % 9'a çıkarıldığı halde; yani daha açık ifa
de edeyim, Ziraat Bankasının Tarım Bakanlı
ğına açtığı krediden 5254 sayılı Kanuna göre 
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tahsil edeceği % 6 nispetindeki faiz miktarı, bıı 
elimizdeki tasarı ile % 9'a çıkarıldığını bile 
bile bu kürsüye gelmiş ve Sayın Bakanın biraz 
önce ifacle ettikleri, ancak borçlarını vâdesinde 
ödemeyerek nıütemerrit duruma düşen vatan
daşlardan Tanın Bakanlığının alacağı faiz mik
tarı a eiıv arılıvormus seklinde ) ey and; 
bulunmuşlardır. 

Beni mazur görsünler, bunu Sayın Atalay'm, 
hukuk ve kanun anlayışları ile bağdaşrırama-
dım. Eğer, benim söylediklerimi de, Sayın Öz-
türkeine'nin beyanları istikametinde nakzedecek 
bir beyanları olacaksa memnuniyetle kendileri
ni dinlemeye amadeyim. Hadiseleri tahrif etme
ye de lüzum yok. 

Değerli arkadaşlarını; bir arkadaşımız bura
da çıktı, «Et - Balık Kurumunu biz kurduk» de
di. Et - Balık Kurumu 19'53'te kuruldu. Ondan 
sonra aşağıdan bağırdık, «1940'da çıkardığımız 
Millî Korunma Kanununa göre çıkarıldı.» dedi. 

Ben. şimdi bu arkadaşlarıma soruyorum, 
1965de 3.5 milyar lira olan Ziraat Bankasının 

Çiftçi hayrına hiçbir şey yapmadığını ifa
de ettiğiniz Adalet Partisi devrinde bu çiftçiye 
ne yapıldıysa yapıldı. Eğer, eskileri kurcalar
sanız. Sayın Gündoğaıı'a bilhassa ifade etmek 
istiyorum, mezardan çok kefensiz ölüler çıka
caktır. 

Saygılar sunarım. 
.J-1-JLI..-LJ.JL i l̂i.̂ ı i Hi_i.ii {oazıa.iLep j — JX>._.Şiç

rektik o zaman. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı söz sırasında, 
2akat saat 19,00. Görüşmek ister miydiniz efen
dim ? 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Efen
dim, saat 19,00 oldu. 

FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, saat 19,00'cla ara verip 20,30'da top
lanmak üzere karar almıştık. 

BAŞKAN — Ben de oturumun birinci kıs
mında öyle söyledim. 

] 20,30'da tekrar toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

u kardı? Onun hesabını da verin. Kamuma saati : 19,02 

-*- ™-«j«tfJ]]!Ş<|j&^05iw»—. 

ÜÇÜZTCÜ OTURUM 
Açrkna saati : 2ö„30 

BAJ.KAI-T : Bafkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), ilebilire Aksoley (istanbul) 

BAŞKAN — Üçüncü oturumu açıyorum. ' liranın 203 milyon lira, c/c 9 faizin % 3 olarak 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilme- \ clrğlştirllmosini, madde sonuna, aşağıdaki cüm-

?i hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü ınad- \ lenin son fıkra olarak eklenmesini saygıyle ara 
clesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının ederim. 
müzakeresine devam ediyoruz. ] Kars 

- , - , . . . , o „ . . _ , _ ! Sırrı Atalay 
1 ncı macıde üzerinde bayın -Nejat barlı- j 

cali?... Yok. | (Ödünç verilen tohumlukların tahsil vâde-
1 nci madde üzerinde verilmiş olan takriri j 3İ iki yıldır.) 

okutuyorum. | ,„,.._, „. .. . - T I T 
< ı.^\:->ıvAA —• Değiştirme önergesini dınledı-

Yüksek Başkanlığa i 'uiz. 
Görüşülmekte olan yasanın 1 nci maddes'y- j Lehinde, aleyhinde konuşacak sayın üye var 

le değiştirilen 3 ncü maddesindeki 150 milyon j mı efendim?... Yok. — 630 
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Komisyon önergeye katılmıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 

KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, hu faiz, 
krediden istifade edecek çiftçiye intikal etme
yeceği cihetle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
TARIM BAKANI AHMET NUSRET TU

NA (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon takrire 
katılmıyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilme
miştir. 

1 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 1 
nci madde kabul edilmiştir. 

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

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

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

Madde 3. — Bu kanunu Maliye, Ticaret ve 
Tarım bakanları yürütür. 

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

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

Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz isteyen sayın üye var mı?... Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miş ve kanunlaşmıştır. Türk ulusuna hayırlı 
ve uğnrlu olmasını dilerim. 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri hakkında kanun 
+asarınının Millet Meclisince kabul olunan met
ali ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve 
\nayasa ve Adalet komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/831; C. Senatosu : 1/205) (S. Sa
yısı : 284) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Genel Kurulun 25 . 6 . 1973 tarihli günde-

ııinin, «İki defa görüşülecek işler» bölümünde 
ver alan, «Birinci görüşmesi yapılacak işler» 
den «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkında - 284 S. Sayı
lı - kanun tasarısı» nın, komisyon raporunda 
belirtildiği üzere, kanunlaşmasının bir Anayasa 
gereği bulunması ve özellikle bu mahkemelerin 
kuruluşuna ilişkin Anayasa değişikliğinin ge
rekçesinde öngörülen mucip sebepler muvace
hesinde; öncelik, ivedilik ve gündemde bulu
nan diğer işlere takdimen görüşülmesinin Yük
sek Genel Kurula arzını saygılarımla istirham 
ederim. 

Hayri Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

i n . — YOKLAMA 

MEHMET ALİ P E Ş T İ M (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, ekseriyet yoktur. Yoklama yapıl
masını istiyoruz. 

(Zonguldak Üyesi Mehmet Ali Pestilci, İs
tanbul Üyesi Fikret Gündoğan, Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri, Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca, 
Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu, Tokat Üyesi 
Zihni Betil ayağa kalkarak çoğunluğun olma
dığını ifade ettiler.) 

BAŞKAN —• Yoklama yapılacaktır, efen
dim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Sayın üyeler, şu anda çoğunluğumuz yok

tur; olması ihtimaline binaen saat 21,30'da top
lanılmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,55 

(1) 284 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılıma saati : 21,30 

BAŞKAN — ftaşkaaıvekilıi Necip MiTkeiâmoğlu 

KÂTİPLER : Azmji Erdoğan (Diyaroaikır), Meforune Aksoley (istamlbul) 

BAŞKAN — Dördüncü oturumu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturumu açıyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/831; C. Senatosu : 1/205) (S. Sayı
sı : 284) (1) 

BAŞKAN — Bundan evvelki oturumda Dev
let Güvenlik Mahkemeleri konusunda okunmuş 
olan öncelik ve ivedilik önergesini oylarınıza 
arz edeceğim. 

Evvelâ öncelik teklifini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik teklifini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
konusunu oylarınıza arz edeceğim. 

Okunmasını isteyenler... Okunmamasını iste
yenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Maddelerin okunmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Okunma
ması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına Sayın Zihni Betil. Buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUBU ADINA ZİHNİ BETİL 
(Tokat) — Saym Başkan, sayın senatörler; 

(1) 284 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Sena
tosu Grubunun Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin kuruluş ve yargılama usulleri hakkında ka
nun tasarısının tümü üzerindeki görüşünü arz 
etmek üzere huzurunuza geldim. 

Saym senatörler, hatırlayacaksınız, Anaya
sada yapılıp 1699 sayılı Kanunla gerçekleştiri
len değişiklik teklifinin Yüce Heyetinizce gö
rüşülmesi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi 
Cumhuriyet Senatosu Gru'bunun sözcüsü olarak 
arz etmiştim ki, grubumuz, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin kurulmasına karşı değildir. 

Mahkeme Başkanı ile mahkemenin iki asd 
ve bir yedek üyesinin birinci sınıfa ayrılmış hâ
kimler arasından, iki asıl ve bir yedek üyesinin 
birinci sınıf askerî hâkimler arasından, mahke
me savcısının birinci sınıfa ayrılmış Cumhuri
yet savcıları arasından, savcı yardımcılarının 
Cumhuriyet savcıları ile askerî hâkimler arasın
dan atanmalarına da karşı değildir. 
Grubumuz, birinci sınıf askerî hâkimlerden 

atanacak iki asıl ve bir yedek üye ile askerî 
hâkimler arasından atanacak savcı yardımcıla
rının kendi kanunlarına göre atanmalarını da 
uygun görmektedir. 

Grubumuz, sadece mahkemenin askerî hâ
kini olmayan başkamyle, askerî hâkim olan iki 
asıl ve bir yedek üyesinin Yüksek Hâkimler Ku
rulu tarafından, mahkemenin askerî hâkim ol
mayan savcısı ile askerî hâkim olmayan savcı 
yardımcılarının Yüksek Savcılar Kurulu tara
fından doğrudan doğruya atanmayıp, Bakanlar 
Kurulunca her boş yer için gösterilecek iki 
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aday arasından atanmasını Anayasamızın koy
duğu ve dayandığı kuvvetler ayrılığı ve mah
kemelerin bağımsızlığı ilkelerine aykırı bulmak
tadır. 

ıSaym arkadaşlar, grubumuzun bu görüşü
nün nedenlerini o zaman 8 madde halinde bü
tün ayrıntılarıyla arz etmiş olduğum ve Anaya
sa değişikliği teklifi de grubumuz görüşü Yüce 
Heyetinizce kabul edilmeksizin 1699 sayılı Ka
nunla gerçekleştirildiği için, o nedenleri bugün 
tekrarlayarak vaktinizi almayacağım. 

Sayın senatörler, burada Devlet Güvenlik 
Mahkemesine -askerî hâkim olmayan başkan ile 
askerî hâkim olmayan iki asıl ve bir yedek üye 
atama yetkisinin Yüksek. Hâkimler Kurulun
dan, askerî hâkim olmayan savcı ile askerî hâ
kim olmayan savcı yardımcılarını atama yet
kisinin de Yüksek Savcılar Kurulundan alınıp 
Bakanlar Kuruluna verilmesinin uygulamada 
endişe edilen sakıncaları doğurmamasını diledi
ğimizi de söylemek isterim. 

Sayın senatörler, Anayasamızın 1699 sayılı 
Kanunla değiştirilen 136 ncı maddesinin son 
fıkrasında aynen şöyle denilmektedir: «Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve işle
yişi, görev ve yetkileri ve yargılama usulleriyle 
ilgili diğer hükümler kanunda gösterilir. Gö
rüşülen tasarı bu amacı gerçekleştirmek üzere 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bu vesile ile hemen arz etmek isterim ki, 
suç işlediği iddia olunan kimselerin kanunla
ra göre, soruşturmaya tabi tutulmaları, gerek
tiğinde muhakeme edilmeleri ve içlerinden suç 
işledikleri mahkemece sabit görülenlerin de ka
nunlara göre cezalandırılmaları tabiîdir; elbet
te gereklidir. Bu esasa aykırı düşen sözlerin bi
zim görüşümüzle uzaktan yakından hiçbir il
gisi yoktur. 

Yine hemen belirtmek isterim ki, suç işlediği 
mahkemece sabit görülen herkesin, kanunda ya
zılı cezaya mutlaka mahkûm edilmesi ne kadar 
tabiî ve gerekli ise, suç. işlememiş bulunan her
kesin de suç işlemiş insan muamelesi görmeye
ceğinden ve cezalandırılamayacağmdan mutla
ka emin olması da o kadar tabiî ve gereklidir. 
Zira, en ilkelinden en uygarına kadar hiçbir mil
let adaletsiz yaşayamaz, adaletsiz Devlet ola
maz, adaletin hiçbir gölgeye, hiçbir kuşkuya 
tahammülü yoktur. 

I ıSaym senatörler, bilindiği gibi Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanunu Cumhuriyet savcıla-
riyle hâkim ve mahkemelerin olayların gerçe
ğini tespit edebilmelerini amaç bilir. Bu ama
ca isabet ve süratle ulaşmayı sağlayacak ted
birler ihtiva eder. Savunma hakkına, iddia hak
kı kadar önem ve değer verir ve hükümlerde 
isabetin sürate feda edilmemesi kadar, süratin 
de isabete feda edilmemesini emreder. 

Özet olarak denilebilir ki, Hukuk Muhake
meleri Usulü Kanunu gibi, Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanununun da amacı, adaletli ger
çekleştirmektir. Denebilinir ki, adaleti gerçek
leştirmek için usul kanunlarının getirdiği hü
kümler, ihtiyaca ne kadar iyi cevap verecek ni
telikte olursa olsun yetmez. Hâkimlerin hâkimlik 
niteliklerine sahip bulunmaları muamele ve karar
larında âdil olmaları ve âdil tanınmaları da ge
reklidir. Bu da yetmez. Devletin bütün örgü
tünün de, her çeşit iş ve işleminde adalete say-

- gılı ve bağlı olması icabeder. Güçlü Devlet; 
varlığını, gücünü yitirmeksizin devam ettiren 
Devlet, âdil devlettir. 

Sayın senatörler, biz yeri geldikçe 
bıkıp usanmaksızm tekrarladığımız gibi 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Partimizin 
Cumhuriyet Senatosu Grubu olarak Dev
letimizin nitelikleri Anayasanın 2 nci 
maddesinde yazılı olduğu üzere, insan hakları
na ve Anayasa başlangıcında belirtilen temel 
ilkelere dayanan millî demokratik, lâik ve sos-

I yal bir hukuk Devleti olarak yaşaması gereği
ne inanmış ve bağlı bulunuyoruz. Varlığımızın 
âdil Devlet olarak sürdürülmesini, kuvvetler 
ayrılığı ve mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine 
içtenlikle bağlılıkta görüyoruz. Güçlü Devlet 
olmamız için, Devletimizi her çeşit suç ve suç
luya karşı, koruma gereğine olduğu kadar, Ana
yasamızda yer alan ilkelere göre, sosyal ada
leti ve sosyal güvenliği gerçekleştirme ve Ana
yasamızın öngördüğü reformları, yine Anayasa
mızdaki ilkelere göre yapma ve uygulama ge
reğine de inanıyoruz. 

Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başkanı, sa
yın üyeler; 

Tümünün görüşülmesine başladığımız" tasa
rının bâzı hükümlerine karşı, engel olarak açık
ladığımız nedenlerle görüşlerimiz vardır. Dev-

j let Güvenlik Mahkeemlerinin kendilerinden bek-
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lenilen Anayasamıza ve adaletin gereklerine gö
re başarıyle yürütülebilmesi için tasarının 2, 9, 
10, 13, 17, 25 ve 27 nei maddelerinde önerileri
miz olacaktır. Bu görüş ve önerilerimizi Yüce 
Heyetimizin vaktini fazla almamak için tasarı 
maddelerinin görüşülmesi sırasında yeri geldik
çe arz etmeye çalışacağım. 

Hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuri
yet Senatosu Grubu adına ve kendi adıma say-
giyle selâmlarım. (O. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grubu adına Sa
yın Ahmet Yıldız, buyurunuz. 

M. B. GRUBU ADINA AHMET YILDIZ 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Millî Birlik Grubu, rejimin yazgısı, kaderi 
üzerindeki önemi ve gelecekte kaynak olacağı, 
neden olacağı gelişmeler bakımından bu yasa 
üzerinde önemle durmaktadır. 

Hiç kimsenin bu yasanın gerekçesinde ve 
amaç maddesinde belirtilen durumların bir da
ha yaratılmamasım istememesi düşünülemez. 
Devlet kavramını algılamış (idrak etmiş) her
kes, onun düzeninin, varlığının, gücünün yaşa
tılması için elbette ietenliikli bir arzu besler; ama 
Devletin asıl gücü, kendi organlarının doğal ya
salara ve kuruluşuna temel olan Anayasaya göre 
işlemesi ile sağlanır ve Devlet, yönetildiği reji
min olağan, geçerli kurallarına göre yönetildik
çe güçlüdür. Elbette her Devlet benimsediği re
jimin gereklerine uygarlığı derecesinde tutarlı ve 
adına uygun eylem ve işlemlerini yapabilir. 

İşte bu genel görüşümüzü sunduktan sonra, 
'başında belirttiğim gibi, kanuşmamız her şey
den önce rejime aykırılık ve gelecekteki olumsuz 
gelişmelere kaynak olacağından ötürü, biz bu 
yasa tasarısını yadırgıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, bizce geçmiş olayların 
nedenlerine konulan yanlış tanılama (teşhis) 
sonucu çıkarılan bu yasa, bir çare sanılmaktadır. 
Bize göre, tanılama (teşhis) yanlış olunca, ilâcı 
da, çaresi de, çözümü de elbette tutarlı olamaz. 
Maddelerde birkaç yere değindiğim zaman, bu 
görüşümüzün dayandığı gerekçeleri arz edece
ğim. 

Sayın arkadaşlarım, önce genel niteliği yö
nünden bu yasa, kuvvetler ayrılığı ilkesine aykı
rıdır. Bu yasa, yargı bağımsızlığını ciddî suret-
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te zedelemektedir. Bu yasa, özellikle yargının 
yürütmenin etkisinde korunması anailkesine, 
hukuk devleti ilkesini kabul etmiş bizim Anaya
saya göre, aykırıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesi
ne de bizce aykırıdır. 

Takdir buyurulur ki, hukukun üstünlüğünü 
esas alan rejim ve sistemlerde; eylemleri yasa
laştırmak, yasalara göre, eylemleri ve işlemleri 
düzenlemek yeterli değildir. Her türlü rejimde 
iktidar, yapacaklarını yasalaştırır ve yasalarla 
eylem ve işlemlerini düzenler; ama hukuk dev
letinde, hukukun üstünlüğü esas olan devlette, 
evrensel geçerlikteki hukuk kurallarına uygun 
vasalar var olursa, hukukun üstünlüğü vardır. 
Yoksa, geçerli hukuk kurallarına uvmavan ya
salaşmış belgelerle devleti yönetmek, hukuk dev
leti niteliğini temsil eden bir yönetim olamaya- • 
cağı gibi, hukukun üstünlüğü ilkesine de uyar
lı bir yönetim olamaz. Çünkü kimi arkadaşlar, 
«Kanun devleti, yasa devleti der, Oysa Anaya
samız biliyorsunuz hukuk devleti, der» Yasa 
devleti, faşizmden komünizme değin, hepsi 
kanun devletidir, hepsi kanun çıkarır; ama çı
kardıkları yasaların dayanağı hukuk ilkeleri, 
dünyada evrensel değerde geçerli ilkeler değil
dir. 

Herhangi bir demokraside böyle bir organın 
varlığını, en azından süreli yaşar biçimde var
lığını biz bilmiyoruz, şimdi Fransa'da varmış, 
diyerek, herhangi bir dönemde ileri demokratik 
rejimin beşiklerinden sayılan bir ülkede var
lığı bugünkü Türkiye'de yaratılmasına gerek
çe yapılmasındaki tutarsılızlığa kısaca değinmek 
istiyorum. 

Önce Fransa'da bu tip bir organ yaratıldı
ğı zaman, koşullar hiç de bizimkine benzemez
di. Başkent bile paraşütçülerle işgal edilecek, 
rejim devrilecek, türlü yerlerde ayaklanmalar, 
başkaldırmalar olduğu bir dönemde, organların 
statüsü de böyle değildi. Sonra durum düzelin
ce, zannediyorum ki öyle bir organ yaşamıyor 
Fransa'da. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Vardır. 

MİLLÎ BİRLİK GRUBU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — O nitelikte yaşamadığını 
ben, öğrendim. O işgal altındaki niteliği ile 
yaşamıyor. 

Arkadaşlarım, eğer bir arkadaşım buraya çıkar 
da, uluslararası değerde benim değindiğim madde-
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lerin de var olduğunu bir yasaya göre, «Fansa' 
da bu organ var.» derse sözümü geri alırım, 
ama şimdi değineceğim maddelere göre, yasa
nın içine girip şu maddedeki şu cümle, şu mad
dedeki şu cümleye göre midir, oradaki organ? 
«Evet, öyledir.» derse... Yoksa, vardır efen
dim, sakallıdır efendim, o da papazdır demek 
yetmez. Bu hükümlere göre, şimdi öyle cümle
ler okuyacağım ki, değil hukuk devletinde, 
hiçbir rejimin yasasında bulunamaz. Hiçbir re
jimin yasasında böyle bir maddeye Taslandığını 
kimse söylemez. 

Arkadaşlarım, uluslararası değerde ve dev
letlerin iç hukuk düzenlerinde de saygı göste
rilen ; kimisinde imzamız, kimisinde de en azın
dan beninıseyicl beyanlarımız bulunan evrensel 
nitelikteki belgelere de aykırıdır. İnsan Hak
lan Evrensel Bildirgesi, imzamız bulunan Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi, özgürlüklerin, 
özellikle onur maddelerinde herhangi bir ülke
nin iktidarlarının yorumlarına bırakılmayacak 
ölçüde açıklık ve kesinlikle belirtilmiş ve bıra
kılmaması gerektiği de söylenmiş ve bunun al
tını imza etmişiz, üstelik kurduğu yargı orga
nına da «evet» demişiz ve Avrupa İnsan Hat 
ları Bildirgesinde kurulan organa bu yüzden 
başvurma hakkını da kabul etmişiz. 

Uzatmayacağım bu saatten sonra; fakat o 
.maddeleri bir bir okur isek, görülür ki, bu be
lirttiğim evrensel nitelikteki belgelerdeki hu
kuk kurallarına da aykırıdır. Ne kadar yüksek 
.kavramlar seçilip, onların gölgesinde yasa sa-
vunulursa savunulsun, bunun, asla çağlımızın 
gerçek demokratik ülkelerimde uygulanan ilkele
re ve bizim Anayasanın temel felsefesine uyarlığı 
rahatlıkla söylenemez. 

Bir de kendi iç hukukumuzdan örnekler ve
rilmektedir, daha doğrusu iç politik oluşumu
muzdan «Efendim, İstiklâl Mahkemeleri var 
idi..» Bunun İstiklâl Mahkemeleri ile hiçbir ilgisi 
ve ilişkisi yoktur. Önce İstiklâl Mahkemeleri, 
ülke işgal altında ve ondan sonra işgalin yarat
tığı sonuçlar sürerken, iki başlı devletin varlığı 
ve iki başlı devletin bir düzene bağlanışından 
sonra da etkilerinin sürdüğü olağanüstü bir dö
nemde çıktı ve /ilginçtir ki, İstiklâl Mahkeme
lerinin üyeleri dahi iktidar tarafındaın atanmaz-
dı. O zamanın ulusal bilincinin, ulusal heye
canın odak noktası olan Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi uzun, hattâ haftalarca süren tartışma
lar sonunda üyelerini seçerdi. Hattâ bir aralık 
uzun zaman seçemedi bile. Böyle bir tartışma or
tamı üyelerin niteliklerini, aday gösterirken bu 
nitelikte olmalarını sağlama yönünden bir gü
vencedir, en azından dolaylı bir teminattır. 

O halde, Kurtuluş Savaşında, ondan sonra 
bıir süre, birkaç yıl ıo olayları, o durumu, o or
tamı dikkat buyurulursa belirli bir tarihe oturt
muyorum. Belirli olayların oluşturduğu bir Tür
kiye'de İstiklâl Mahkemeleri kurulduğu zaman, 
işgalden sonraki durumda iç isyanlar, türlü 
olaylar, hepsi sürüp giderken ve o mahkemenin 
üyeleri şu veya bu şekilde yerilebilir, ıama her 
halde insana gurur verecek nitelikleri de üs
tündü. Gelecekteki üyelerin böyle olmayacağı
ma ilişkin bir ön yargıda bulunmuyorum-, ama 
söyleyeceğim birkaç söz buralardaki kuşkumu
zu belirtmeye yeter. 

Simidi arkadaşlarım, zaten son Anayasa deği
şikliklerinin temelinde bir karmaşıklık, başından 
beri -arz ettiğimiz gibi, ikilide bir özgürlük sa
vaşması yaratacak kaygılar beslediğimizi be
lirttik. 1950 - 1960 arasında özgürlüklerin, hak
ların kazanılması dönemlini yaşadıktan sonra ve 
bunları da ileri derecede sağladıktan sonra, bun
lar bize çoktu, biz bunlara lâyık değiliz deyip, 
onları geri aldıktan sonra, yeniden geri alma 
dönemini açan değişiklikler ve bir yasa... Bunu 
ivedi bir özgürlük savaşması haline çevirecek ni
telikte görüyorum,. 

Arkadaşlarım, bugün Türkiye'de bu değişik
liklerle ve bugünkü yasa ile yargı birliği deh
şetli surette bozulmuştur. Dört türlü dâvaya ba
kan organ aynı zaımanda işleyecektir. (Sıkıyö
netim mahkemeleri, sıkıyönetim .mahkemelerin
den aktarılan dâvalar, onlar kalktığı zaman 
bakan mahkemeler, sıkıyönetim mahkemelerinde 
dâvalardan aktarılıp da sonra başka mahkemele
re aktarılan dâvalar, olağan mahkemeler, Güven
lik Maıbkcımeleri. İşte yargı karmaşıklığına bakınız. 
Dört türlü yargı organı Türkiye'de aynı za
manda işleyecek; olağan dönemde. Çünkü ola
ğan dönemde sıkıyönetim mahkemelerinin görev
lerinin sürdürülmesini de kabul ettik, o sürdü
recek, aktardığı dâvalar var, o yapacak, nor
mal mahkeme de var, bir ide Güvenlik Mahkeme
leri var. 
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Soruyorum; hangi demokraside böyle kar
maşıklık var? Sonra bu hangi dönemde olu
yor? Tek parti döneminden uzun savaşma
lar, iç savaşmalar, sert denilen, yumuşak de
nilen muhalefetler, iktidarlar; bir aşamaya 
geldik, siyasal olayları bitirdik, ileri bir Ana
yasaya kavuştuk dedikten sonra, geriye dö
nüp bu karmaşıklığa ulaştık. 

Arkadaşlarım, yasanın amaç maddesi, be
lirttiğim gibi - gerekçesinde ileri sürülen ko
nuları elbette yadırgamıyor. Bunlara, Dev
let çözüm bulmalıdır. Bizim konumuz hangi 
yöntemle, hangi usulle, nasıl organla bulun
malıdır? Sorun bu. Evet enerjik olunmalı, 
Devlet gücü gösterilmeli, Devlet bütünlüğü 
korunmalı. Bütün bunlar olmalı. Nasıl? İşte 
bu nasılda ayrılıyoruz. Biz, bunların olağan 
organlarla, rejimin adına yaraşan organlarla 
görülebileceği inancındayız. Usul yönünden, 
uzatılan kimi kuralları değiştirme yönünden 
değişiklikler yapılabilir. Daha hızlı, daha ça
buk sonuç alacak, uzman niteliği artırılan 
üyelerle yeniden jkurulan; ama bu nitelikte 
olmayan, olağan mahkemeler niteliğinde uz-
manlıik niteliği artırılmış dâvalara bakışında 
kolaylık ve hız sağlanmış organlarla yürü
tül elbilir. Oysa bugün, üyelerinin seçimi açıkça 
iktidar tarafından yapılan bir mahkeme kar
şısındayız. Öbürü sadece bunun örtüşüdür. 
Ne imiş? Her boş yer için Hükümet iki aday 
gösterecek, bunlardan ancak birisini Yüjksek 
Hâkimler Kurulu atayacak. Hükümet, ikti
darlar aynı aynı tipten; o da olsa benim için 
iyi, bu da olsa benim için iyi diyeceği iki 
aday gösterecek za.ten. Hangisini seçerse 
seçsin. «Efendim, şu nitelikte olacak» E, o ni
telikte seçimi kaybetmiş Konya'dan bir aday, 
Kayseri'den seçimi kaybetmiş bir aday ola-
ca'k. Öyle kimse olamaz diye, hüküm yok. İk
tidar partisinin orada seçimi kaybetmiş 
•bir adayı, burada seçimi kaybetmiş bir adayı. 
Diyecek ki, Yüksek Hâkimler Kuruluna, «Han
gisini seçersen seç.» O da, diyece kki, han
gisini seçersem sen seç. Bu fark etmez.» Üye
lerin seçimi bu. 

Ancak, yüksek mahkemelere seçilecekler 
ayrılıyor. Kimi güvenceler maddelerde var; 
fakat 35 nci maddenin nasıl işleyeceğini he
nüz ben, pek iyi arilayamadım. Onu sözcü ve 

Hükümet .açıklarsa memnun olacağım. Çün
kü orada anlaşılması güç yer var. İsterseniz 
maddeyi okuyayım : 

«Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görevli 
Başkan, üye, yedeik üye, Cumhuriyet Savcı 
ve yardımcıları hajkkında, kendi kanunlarına 
göre yapılacak soruşturma sonunda, görev 
yerlerinin değiştirilmesine dair yetkili kurul 
veya mercilerce karar verildiği takdirde, key
fiyet Adalet Bakanlığı kanalı ile Bakanlar Ku
ruluna bildirildikten sonra, ilgili hâkim, as
kerî hâkim, Cumhuriyet Savcısı, değiştirilebi
lir.» diyor. Yani çıkarılacajk yeni bir ya
sayla, bu da bu maddeye göre buradaki sa
kıncaları artıracak nitelikte bir değiştirme yön
temine kavuşturulabilir. Belki açıklamada 
daha doyurucu bilgiler verirlerse memnun olu
ruz. 

Bu mahkemelerin içinde üniformalı hâ
kimlerin askerî hâlkimlerin bulunmasını son 
derecede sakıncalı bulmaktayız. Bu, Ordunun 
itibarına büyüjk gölge düşürecektir; olumsuz, 
beğenilmeyen her karar onların yüzünden de
dirtecektir. Atanmaları da zaten açıktan Hü
kümetçe yapılıyor, arada bir kanal da yok. 
Bilirkişi, uzmanlık konularında başvurulma 
olağan işler; ama üye olarak bulunmaları, hele 
yargı teminatı, mahkeme bağımsızlığı olmayan 
bir mahkemede bulunmalarını sakıncalı bulu
yoruz. 

9 nen maddenin; «Türk Ceza Kanununda 
yazılı şu suçlara...» diye saydığı suçlara ba-
Kiyorum da; bunlar Türkiye'de şimdiye kadar 
olmuyor muydu? Türk Ceza Kanununun yüze 
yakın maddesi sayılıyor, bu maddeleri uy
gulayacağız, bu maddelerdeki dâvalara baka-
ca!k... Türkiye mahkemeleri şimdiye kadar 
paydos muydu? Bu dâvalara Türkiye'de ba
kılıyordu. 

İşte demin arz ettiğim yanlış teşhisten 
çıkıyor. 12 Mart öncesi durumuna konulan 
yanlış teşhis, yanlış tanılama. 

Üç - beş yüz çocuk, bilmem, üniversite 
özerkliği Türjkiye'yi 12 Marta getirdi; o hal
de çare, o yüzeydeki olaylara çözüm bul
maktır... 

Arkadaşlarım, Osmanlı İmparatorluğunun 
batışında Kabakçı Mustafamn günahı yok 
mu? Celâlî isyanlarının günahı yok mu? Der-
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viş Vahdetl'nin, Patrona Halil'in günahı yok 
mu?.. Ama hiç kimse çıkıp da, Osmanlı İm
paratorluğunun çöküşünün günahını Kabakçı 
Mustafa'ya, Derviş Vahdetî'ye yüklememiştir. 
Çıjkan olayların günahkârı onlar değil; onlar, 
ceza görmesi gereken suçlulardır. 

O halde biz, böyle yanlış bir tanılama ko
yarak, oraya gelişin nedenlerini yanlış temele 
oturtunca, çözüm de nedene bakarak değil, 
sonuca bakarak yapılmaktadır. 

İleride de buradan konuştuğumuz zaman 
aynı tartışmayı yapacağız; ileride yine 12 Mart 
öncesi bir tutum, bir yönetim olursa, olayla
rın daha az olmayacağını söylemek kehanet 
değildir ve hadiseler böyle organlarla önlene
mez. Ya?.. Demin arz ettiğim gibi, Devlet 
gücünü meydana getiren kurum ve organlar, 
başta hükümetler, temsil ettikleri, adımı Soy
dukları rejimin kurallarına uygun bir yöne
tim yaptıkları takdirde, onu bozmak isteyen
ler ne dinleyici bulur, ne sürükleyeceği kit
leler. Ama ondan kaçındıktan sonra, mey
dan boş bulunduktan sonra, başkentte insan
lar birlbiıieriyle savaştıktan sonra, Devlet güç
leri bunu seyrettijkten sonra; durumun nereye 
varacağını kimse kestiremez. 

Şimdi arkadaşlarını, geçmişi fazla eleştir
mek istemiyorum, sadece bir örnek veriyorum. 
Teşhis yanlıştır, tanılama yanlıştır. Yanlış ta
nılamaya konulan çözüm, bundan dolayı, ge
lecek için yararlı değildir. Üzerinde durmuyo
rum. 

Şimdi bakıyorum, mahkeme reddedildiği, 
yargıç reddedildiği takdirde; bu kanuna göre 
mahkemenin verdiği karar kesindir, başjka 
bir yere itiraz edemez; Yargıtayda kurulan 
daireye başvurursa, bunu da içinde söyleye
bilir ; ama yargıç, yapacağını yapar. 

Bu arada çok önemli saydığımız, bu yasada 
da geçen bir yere dokunmak istiyorum. Bu 
yasadaki zabıtaya verilen görevler, olağan 
sayılmalıdır. Yalnız; bugün böyle bir mahke
me yokken dahi, zabıtanın birçok görevle
rinden, ayrıntılarına gitmeyi yararlı bulmadı
ğımız yakınmalarda bulunduk. Sanık mahke
me huzuruna çıktıktan sonra, emniyet makam
larına günlerce gittiğini mahkeme huzurun
da söyleyip; yargıca, «Buna çare bul.» dediği 
ve tutanağa geçtiği, tanıklar dinlendiği ve 

dinleyiciler okluğu - halde mesele sürüncemede 
kalıyor. Bunu şimdi söylemiyoruz, biz o za
man, bu işler yapıldığı zaman kişiye özel ola
rak büyük hacimde mahkeme tutanaklarını 
komutanlara gömderdijk. Olay böyle oluyor; 
«anığım veya avukatının söylediği yanlıştır 
yahut c)oğrudur. Her ikisi için de takdir bu
yurursunuz ki, mahkemedeki insanın tek pen
ceresi savcıdır, başka yeri yoktur, oraya baş
vuruyor; oradan da bir cevap yok, duvar 
gibi, o da ses çıkarmıyor. Böyle zabıta olay
ları bugün oluyor ise, burada çizilen çer
çeve içinde ileride daha sakıncalıları olacağını 
söylemekte, sanıyorum yerilecejk bir beyanda 
bulunmuyoruz. 

Bunları; ileride kesinlikle böyle olur diye 
değil, kaygılarımızı tutanaklara ge<çirip, ileri
de böyle bir şey yapılmaması yönünden uya
rıcı nitelikte eğer bir görev yapabilirsek, 
onun rahatlığını duyabiliriz en azından; bu
nun için söylüyoruz. 

Olağanüstü yetkilerle sivil sıkıyönetimli bir 
rejim özleyenlerin işlerime yarar ancak bu or
ganlar. Aslında onların işlerine de yaramaz. 

«Hangi demokraside var» diye sordum; bil
diğim kadarıyle bu yasadaki maddelerdeki 
hüjkümlere benzerleri yok. En çok yerilen re
jimlerde ancak böyle mahkemeler bulunur; 
hattâ okuyacağım bir madde var ki, oralarda 
bile belki yok o madde. 

Arkadaşlarını, rejimin adı konur, adının ge
rektirdiği kurumlar ve ilkelere göre işletilir. Her 
rejimin adıma göre kurumları var, nitelikleri var. 
Faşist, komünist bir ülkede özerk üniversiteden 
elbette söz edilemez, bağımsız yargı organından 
söz edilemez; ama hem hukuk devleti, hem özerk 
kurum yok veya özerk kurumu kısıtlama veya yar
gıyı bu hale sokmak, en önemli konulara bakacak 
yargı organlarının başkanı dâhil, üyelerini iktida
rın seçişine bırakmak... 

Biz inanıyoruz ki, 12 Mart öncesi durum bir 
daha gelirse bu organlar, durumu çok daha kö
tü! estirecektir. Böyle organ, durumu ivedi eylem
lere itecektir. Açacağı dönem, yasayı çıkarma 
amacını da aşan oluşumlara götürecektir. Bu, bu 

derecede sakıncalı. Benzetmemi bağışlarsanız; belki 
şu anda «Oh, yaptık, çare bulduk.» demiyor ise, 
bu, zatürrelinin ısısı yükseldiği zaman, «Çık se
rin havaya, rüzgâra da biraz serinle.» demekten 
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•daha öteye hir sonuç vermez, ancak o kadar ferah
latıcıdır 'bu. 

Şimdi size 16 ncı maddeyi okuyayım, arkadaş
larım : 

«Mahallî Cumhuriyet Savcısı veya suç askerî 
bir mahalde işlenmişse usulüne göre askerî savcı, 
ihbar (Hani şu çok yakındığımız ihbar var ya, 
işte o.) veya herhangi hir suretle bu kanun kap
samına giren bir suçun işlendiği zehabını verecek 
Dikkat buyurun, zehaibmı verecek; yani sonu yan
lış çıkahilir hir kanı verebilecek, bir kuşku yara
tabilecek ) bir hale muttali olur olmaz, keyfiyeti 
derhal Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bu
lunan savcıya hildirmelkle beraber, savcının işe 
elkoymasma kadar gerekli soruşturmayı (bizzat 
yapar ve evrakı hemen Devlet Güvenlik Mahke
mesi Cumhuriyet Savcılığına gönderir.» 

Yani bir zehap olsa, bir şüphelense; birşey 
olur helki, ihbar yapılsa, derhal yargı organı ha
rekete geçiyor arkadaşlarım. 

Sonra, Cumhuriyet savcısı, askerî savcı, ma
hallî savcı işlerini yapıyor, mahkemeye gidiyor 
adam. 

Arkadaşlarım, bu yolu açtığımız gün, birbi
rine kızan, hiçbirinden öç almak isteyen «Ver 
Allah'ım.» diyecek, mahkemeleri insanlarla dol
duracağız. Bir kayıt yok; ihbar aldı, hitti... Yaz
dı ıbir mektup, «Ben hundan şüpheleniyorum, bu 
adam komünisttir, 'bu adam şudur, hölücüdür, yı
kıcıdır ve anarşisttir» dedi, savcı harekete geçi
yor veya savcı höyle bir zehaba varıyor... 

Arkadaşlarım, bir kanunda «Zehaiba varınca 
savcı harekete geçer.» maddesi bulunur mu? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ceza 
Usulünde vardır. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Ceza Usu
lünde var. 

TURHAN KAPANLİ (Ankara) — Bilme
den çıkıp konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
müsaade buyurunuz: devam ediniz sayın hatip; 
devam buyurunuz efendim. 

M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Devam
la) — Şimdi arkadaşlarım, fazla heyecanlanma
yınız. 

Bir zehaiba kapıldığı zaman yapılacak işlem; 
Sayın Akça, dediğiniz sınırı aşıyor. 

BAŞKAN — Lütfen Genel Kurula hitap edi
niz. 

M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Devam
la) —• Maddeyi toptan Okuyun, 'böyle bir ihfbar 
aldığı zaman, hu ihbar nedir diye bakmıyor. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Vali dahi 
hukuku âmme dâvası açabilir. 

M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Devam
la) —• Bu, yalnız ihbara -bakmıyor. 

BAŞKAN — Lütfen Genel Kurula hitap »bu
yurunuz. 

M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Devam
la) —• ihbar, mahkemeyi eyleme geçiriyor. 

Şimdi hu yol açıldığı takdirde, olağan bir 
mahkemenin böyle ihbarlarla veya şüphelerle işe 
bakma siyle; - şimdi esas özüne geliyorum, - Sayın 
Akça, partinin atadığı hâkimlerin, partinin ata
dığı kimselerin bulunduğu organa bu işin nakli 
arasında dağlar kadar fark var. 

TURHAN KAPANLİ (Ankara) — Adam as
tın sen o mahkeme ile... 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız lütfen 
efendim. 

M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Devam
la) — Müsaade edin de sözümü bitirmeden he
men «Ceza Usulünde var.» diye atılmayın. 

Bu, hangi organa gidiyor?.. 
ORHAN KOR (İzmir) — Yassıada Mahkeme

sine .. 
BAŞKAN — Sayın Kor, rica ederim. 
M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Devam

la) — Anayasa Mahkemesi parti tarafından atan
mıyor; ö'bür mahkemeler parti tarafından atan
mıyor Yassıada Mahkemesi parti tarafından atan
mıyor; yalnız burada, Hükümet tarafından atanı
yor. 

Sonra hu nakaratı da hırakalım. Arkadaşlar, 
27 Mayıs İhtilâldir. İhtilâl, organını kuruyor; 
oyun değildi, eğlence değildi, hayranı yeri değil
di. Bu, ayrı şey; o, ayrı şey. Bunda, olağan za
manda mahkeme kuruyorsunuz. 27 Mayısla meş
ruluğunu yitirmiş bir iktidar devriliyor... 

TURHAN KAPANLİ (Ankara) — O, senin 
tarifine göre. 

M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Devam
la) — ... Ve dünyada en medenî işlem yapılmış, 
ihtilâli yapanlardan ölmüş de, ihtilâle sehep olan
ların (burnu kanamamış bir ihtilâldir. Sonra al
dı en yüksek yargı organından cezasını. 

Şimdi onu getirip de, ortada ihtilâl yok, hiç 
bir şey yok, 'böyle bir ortamdaki mahkeme ile onu 
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'benzetiyorsunuz... Söyleyen arkadaşıma rica edi
yorum, bunu benzetirken omuzların üzerindeki or
ganın yalnız ses yapan yerini 'laıllanmasm, bir 
de içini kullansın. Böyle kullanırsa daha kolay 
oluıv 

Biz ne diyoruz? Böyle organ, elbette ihbar ya
pıldığı zaman, belki ciddîdir; bakılır, (bir kanaa
te varırsa,, şüpheye varırsa bakılır; ama 'bakan or
ganın niteliği bu. Bakan organ, parti organı. 
Açıkça parti organıdır. Parti organına bu iş in
tikal ediyor. Başka türlüsünü nasıl 'söyleyebilir
siniz? Yüksek Hâkimler Kuruluna, partili, parti
siz, istediği iki aday verecek, Yüksek Hâkimler 
Kurulu; onlardan seçecek, kuracak, bu organa 
başvurulacak... Dâva 'burada sürüncemede kala
cak belki aylarca. Böyle yerde şüphe elbette artar. 
Yoksa, bir yere ihbar edilir, bir yere mektup ya
zılır, bir yere gelir söylenir; o da acaba var mı 
bir şey, araştırır. O, ayrı »bir şey, böyle bir organa 
bu yetkiyi vermek ayrı bir şey. 

İşte organ bu olmasa; elbette bağımsız yargı 
organına herkes başvurur; gerekçe verir, ihbar 
yapar, orası olayları görür; ama bu organlar, bu 
işteki yetkililerle donatıldığı zaman bu yol ile ih
barlar kışkırtılıyor. Bu yol ile aklına gelen her
kesin hasım partiye yapmak istediği her şeyi yap
ması yolu açılıyor. Yoksa, bir olayı haber 'alanın 
yetkili organlara başvurmasından yakındığımız 
için değil. Böyle bir organa yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hiçbir yerde 
yök dediniz, şimdi de kalbul ettiniz. 

M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Devam
la) — Böyle 'bir organ zaten dünyada yok ki, 
bulunsun... 

Arkadaşlarım, dünyaca yanlışa., yerilene ve 
cevap verince kimi arkadaşlar heyecanlanıyor. 
anlamıyorum; yoksa yanlışın savunuculuğunu 
yapma tarifi görevini üzerine mi almışlardır? 

Arkadaşlarım, bir kısım daha konulara doku
nayım. Biz (bunları burada söyleyince, böyle Ana
yasa değişikliklerinin Türkiye'deki uygulamala
rından şikâyet edince kimi arkadaşlar kalkıp; 
«Efendim, siz 'bunları söylüyorsunuz burada, dı
şarıdakiler duyuyor, Avrupa Konseyinde söyleni
yor; yani jurnal 'ediyorsunuz, öyle gerekçe veri
yorsunuz.» diyorlar. Yok, dünyaca makbul ol
mayan şeyler yapılsın, hepimiz kuzu kuzu din
lersek mi Türkiye Büyük Millet Meclisi itibar ka
zanır; yoksa hayır; «Yanlışa, yanlış diyenler Mec

liste az değildir.» dedirten tutum mu itübar kazan
dırır? İşte biz ikinci görüşte olduğumuz için yan
lışa yanlış diyoruz. Kim duyarsa duysun; zaten 
biliyor, burada uzmanı var, 'burada muhabiri var. 

«Şunu uygulayanlara güvenmiyor musunuz? 
Bunlar da Türkiye'nin yargıçları değil midir?» 
sözleri de var. 

Arkadaşlarım, konu bu değildir. Demokrasi 
bir kurumlar rejimidir; kurumların dayandı
ğı ilkelere güvenilir; kuramların yapacağı işlere 
güvenilir, kişilere değil. Kişisel teminat değil
dir demokrasinin güvencesi; kurumsal 'teminattır. 
Kurumu bu hale soktuktan sonra, kişi çok iyi olur, 
böyle bunların hiçbirini yapmaz; kişi, hepsini ya
pacak nitelikte de bir insan olabilir. 

O halde, «Kişileri beğenmiyorsunuz.» gibi yer
meler yerine, sanıyorum ki, bizce; rejimi başka 
türlü anlayanlarca belki değil, ama bizce rejime 
aykırı, ilerdeki gelişmelerde olayları kışkırtıcı, 
hattâ ivedi savaşmalara nedenlik verici, imzamız 
bulunan veya «Evet» dediğimiz, benimsediğimiz 
evrensel nitelikteki belgelerdeki hukuk kurallarına 
aykırı ve bu yasadaki nitelikleri ile dünyada ör
neği bulunmayan bir yargı organı karşısında bu
lunduğumuz için, başından beri buna karşıyız; 
Anayasa değişikliğinden beri buna karşıyız. 

İyi bir yargıç, bağımsız davranma niteliğini 
koruyabilmiş bir yargıç elbette bu sakıncaları gi
derebilir; ama biz kişilerin, ileride ısmarlanma ki
şilerin oraya geleceğini değil, herhangi bir şekilde, 
herhangi (bir nitelikte, ama formasyonu olan, hu
kuk formasyonu olan kimseleri iktidarın getirebi
leceği kaygısı içinde olduğumuz için, partizanlı
ğa büyük ölçüde yer veren bir yasayı çıkarmayı 
bu dönem için talihsiz bir olay sayarız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — C. G. P. Grubu adına Sayın Ek

rem Özden, buyurunuz. 
C. G. P. GRUBU ADINA EKREM ÖZDEN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli senatör
ler; 

Müzakeresine başladığımız Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulleri 
hakkında kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grubunun 
görüşünü yüksek müsaadelerinizle arz e'tmek için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, genel hukuk açısından, 
hürriyetlerin mutlak olmadığı malûmdur. Hürri-
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yetler, 'başkalarının hürriyetleriyle sınırlıdır. Top
lumun 'böyle 'bir hürriyet' içinde rahat yaşama 
hakkı, her türlü düşüncelerin üstünde bir mevkie 
ulaşmıştır. Cumhuriyetle idare edilen memleket
lerde, yasa yapmakla görevli ve halkın hâkimiye
tini ondan aldığı vekâletle kullanan Meclisler, re
jimin tehlikeye düştüğünü gördükleri vakit, ge
rekli tedbirlerin alınmasında ihmal gösteremez
le.'. 

Rejimin normal işlememesi için girişilen silâh
lı hareketler Devletin varlığını, milletin bütünlü
ğünü korkunç bir uçuruma doğru götürdüğü ve 
bunlar bir birini takip ederek memlekette 'artık 
mal, can ve hürriyet emniyeti kalmadığı takdirde 
yapılacak iş; bu aşırı suçları ve •suçluları özel ted
birlerle, mütehassıs mahkemelerle ortadan kaldır
maktır. Bu tedbirlerin, rejimin korunması ama
cına yöneltilen ciddî hukuk hareketleri olduğun
dan kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

Kıymetli arkadaşlarım son zamanlarda ınem-
le&etimizde şimdiye 'kadar görülmemiş ve cemiyeti 
alt üst eden suçlar ve özel çalışmalarla kuvvet
lendirilmiş, modern silâhlarla teçhiz edilmiş suç-
lulai'nıeydana çıkmıştır. Bu hal, Türkiye'nin baş
tan başa huzur ve sükûnunu tamamen ihlâl et
miştir. 'Mevcut hukukî esaslar bunları yok ede
cek bir mahiyet arz etmiyordu, yeni usuller aran
ması ve Ibunların uygulanması kaçınılmaz bir za
ruret haline gelmişti. Devletin ülkesi, milletiyle 
'bütünlüğü, hür demorkatik düzen ve nitelikleri 
Anayasada 'belirtilen Cumhuriyet aleyhine işle
nen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini il
gilendiren suçlar için ihtiyaca uygun kaideler 
getirilmesi ica'bediyordu. Esasen Anayasanın der
piş ettiği Devlet Güvenlik Mahkemeleri gi'bi ihti
sas mahkemeleri yakın tarihimizde görülmüştür. 

Muhterem arkadaşlar, yakın 'tarihi yaşamış 
olan kıymetli arkadaşlarım bilirler, kaçakçılığın 
men ve •takibi gayesiyle 1933 senesinde askerî ve 
sivil ihtisas 'mahkemeleri kurulmuştur. 'Sadece 
basın dâvalarına 'bakmak üzere, toplu hasın mah
kemeleri teşekkül ettirilmiştir. İşçi dâvalarına 
bakmak üzere iş mahkemeleri teşekkül etmiştir. 
Bir nevi ihtisas mahkemeleri olan, toplu ve tek 
hakimli Millî Korunma mahkemeleri vücuda ge
tirilmiştir. Bütün bunlardan anlıyoruz ki, Tür
kiye'de zaman zaman ihtisas mahkemeleri kurul
muş ve 'diğer sivil mahkemelerin veya 'askerî mah
kemelerin bakamıyacağı ihtisas isteyen işlerde, 
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hem ihtisas mahkemeleri kurulmuş, hem de bu 
yerlere hu işten anlayan hâkimler getirilmiştir. 

Meselâ arkadaşlarım, Cizre'den tutunuz da, 
Adana ya kadar Mardin, Urfa, Gaziantep vilâ
yetlerini içine alan askerî ihtisas mahkemesi ku
rulmuştur. Yine, Van'da, D i ya ı'bakır'da çeşitli 
illeri içine 'alan, kaçakçılığın men'i takibi hakkın
da ihtisas mahkemeleri vardı Sonra zaman gel
miş, kaçakçılık meseleleri tamamen ortadan kalk
mış, 'buhran zail olmuş, bu mahkemeler lağvedil
miştir. 

Bununla demek istiyorum ki, 'memleketin iç 
bünyesinde kargaşalıklar olduğu zaman, bir ihti
sas mahkemesi getirilmek icap ettiği, bir teşkilât 
kurulması lüzumu hâsıl olduğu vakit, o tarafa gi
dilmiştir. Bütün bunları; yani yeni esasları geti
rirken kişi özgürlüğüne önem vermenin mühim 
olduğu düşüncesindeyiz. Fakat gelişen medenî 
dünya içinde toplumu 'bölmeye, özgürlüğü kaldı
ran rejimlerin getirilmesine yönelen ve genel hu
zuru vahîm. br şekilde bozmaya, yol açan suç ve 
suçlular hakkında kamu yararına yeni tedbirler 
getirilmesinde ihmal gösterilmesinin de mesuliyeti 
meydandadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, 15 . 3 .1973 tarih ve 
1699 sayılı Anayasa değişikliğine dair Kanunun 
136 ncı maddesinde aynen, «Devletin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğünü, hür -demokratik düzen ni
telikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aley
hine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güven
liğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli, Dev
let Güvenlik Mahkemeleri kurulur.» denilmiştir. 
İşte, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonundan ve ondan evvel de Millet Mecli
sinden geçmek -suretiyle Genel Kurulumuza ge
tirilen hu tasarı, Anayasa emrine uygun olarak 
tanzim edilmiştir, bunda hiç. şüphemiz yoktur. 

Kanun, tekmil esaslarını Anayasadan almış 
ve özgürlüklere halel getirilmeden bir 'büyük ih
tiyacı gidermek ve memleketi felâketlerden kur
tarmak amacıyle düzenlenmiştir. Tasarı, 5 bö
lüm, 38 madde ve 1 geçici maddeden ibaret ola
rak tertiplen m iştir. Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin kuruluş ve işleyişleriyle, görev ve yetki
lerinin ve yargılama usulleriyle ilgili 'diğer esas
lar bu tasarının maddelerinde toplanmıştır. Bu 
suretle tasarının tümünün Devlet Güvenlik mah
kemelerini bir Anayasa müessesesi olarak ortaya 
çıkardığında şek ve şüphe yoktur. 
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Değerli arkadaşlarım, tasarının 27 ııci madde
si, , Devlet Güvenlik Mahkemelerinin duruşmala
rında inzibatı bozanlar ve bunlara verilen ceza
lardan bahsetmektedir. Anarşik olayların dâva
larına bakan mahkemelerde, heyetlere ve Cumhu
riyet savcılarına karşı suçlular, elavranışlarıyle ve 
sözleriyle veyahut yazılarıyie mahkemelerin inzi
batını çok ağır bir şekilde, devamlı olarak boz
muşlardır. Mahkemelerin mehabetini ihlâl evmiş-
lerdir. Bu çirkin hareketler, Türk adalet haya
tında ilk defa görülmüştür. Bunlara son vermek 
zarureti karşısında, tasarıda bu 27 ııci maddenin 
yer aldığı anlatılmaktadır. 

Ancak, maddenin uygulanmasında mahkemele
rin çok dikkatli davranacakları, temenniye şayan
dır. Bilhassa, savunma mevkiinde bulunan avukat
ların bu görevlerini yaparlarken, kanunlar çerçe
vesi içinde kendilerine tanınan hakları se. bentçe 
kullanmalarında mahkemelerin tolerans göstere
ceklerini tabiî görüyoruz. 

Mahkemelerin, savunma müessesesini zedeleyen 
sonuçlara varacak kararları ittihaz etmeyecekku'l-
ni 'de muhakkak telâkki ediyoruz. Hele bu mah
kemelere atanacak hâkimlerin birinci sınıftan ve 
tecrübeli hâkimlerden olacağı 
gibi olaylara sebebiyet verme;; 
nazarı it ibare alıvoruz. 

düşünülürse, bu 
"ecegvnı .111! 'kil 

Anavasa Adalet Kem islemeni uz ta.-'aı 
müzakeresi sırasında bu cihetleri geniş bir zihni
yetle etraflı bir şekilde tetkik ekmiş, avunma 
müessesc'Sİni zedeleyecek sonuçlara sebep olunma
ması görüşünü raporuna geçirmiştir. 

Tarihin her safhasında savunma hakkı mu
kaddes tanınmıştır. Savunmasını yapan avuka
tın müvekkiliyle beraber giyotine gitmesi devri 
çoktan geçmiş, tolerans ve aklıselim, medenî mem
leketlerde, hele demorkasiyle idare edilen ülkeler
de hâkim bir mevki almıştır. 

Sayın Adalet Bakanı Hayri Muıncuoğlu'nun 
bu konu üzerindeki açıklamalarını takdirle kar
şıladığımızı bu kürsüden ifade etmek isterim. 

Muhterem senatörler, maddeler geldikçe kendi 
nektai nazarımızı Grup olarak ve kişisel olarak 
arz edeceğiz. Onun için maddeler hakkındaki nek
tai nazarımızı burada arz etmeyi zait görüyoruz. 

Anayasanın muaddel 136 ncı maddesindeki 
esaslara uygun olarak tanzim edilen Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin kuruluş ve yargılama 
usulleri hakkındaki bu.tasarıva Cumhur i vetçi Gü 

ven. Partisi Cumhuriyet Senatosu Grubu beyaz 
-oy verecektir. .. . 

Arz eder, Grubumuz adına bütün senatörleri 
saygıyle selâmlarız. (C. G. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN —• Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Nalı it Altan. 

A. P. GRUBU ADINA NAHİT ALTAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler; 

Malûmunuz olduğu veçhile, görüşmekte ol
duğumuz kanun tasarısı, Anayasanın 136 ncı 
maddesinde yapılan değişiklik neticesi ihdas 
edilen ve bir Anayasa kuruluşu haline gelmiş 
bulunan Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve bun
ların teşkil tarzı ve işleyiş şartlarını belirten 
kanun tasarısıdır. 

Daha evvel hafızalarınızdan silinmemiş olan 
husus şudur: 1699 sayılı Kanunla 15 . 3 .1973 
tarihinde yapılan değişiklik sırasında, bugün 
burada konuşan arkadaşlarımız da konuşmuş
lardır. Bugün benden evvel konuşan ve beyan
da bulunan muhterem senatör arkadaşlarımın 
o zamanki beyanları zabıtlarda vardır ve bun
lar hafızalarımızda ela az çok yer etmiştir. 

Ben isterdim ki, burada bu mahkemelerin 
kuruluşunun münakaşası yapılmasın. Çünkü, 
bir Anayasa kuruluşu olarak karşımıza gel
miştir. Bu kuruluşun kanunla tedvin edilece
ğine dair olan Anayasa hükmüne istinaden ge
tirilen kanun tasarısının, Anayasadaki madde
lerle ilişkisi ve çelişen tarafı varsa, bunların 
tenkidi ortaya konsun, zararlı veya faydalı 
yönleri belirtilsin. Ama yine sanki bir Anaya
sa değişikliği yapılıyormuş gibi, o zamanki 
Anayasa değişikliği yapılırken beyan edilen fi
kirler bugün burada aynen -zikredilmiş bulun-
maktadır. Onun için ben de kısaca bu mev
zua temas edeceğim ve ondan sonra, bu gelen 
kanun tasarısının anaprensiplerini arz edece
ğim, maddeleri geldiği zaman da gereken gö
rüşlerimizi arz edeceğiz. 

Hepinizin de bildiği gibi, 50 nci yılını id
rak edeceğimiz Cumhuriyetin ilk Anayasası 
birçok defa değişikliklere uğramış ve bilâhara 
ilerleyen cemiyete ve artan ihtiyaca cevap ve
remez hale geldiğinden ve modern hukuk dev
leti anlayışıyla bağdaşamadığından 7 Tem
muz 1961 tarih ve 334 sayılı Anayasa vaz ve 
kabul edilmiştir. 
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Bu Anayasa ile Türkiye Devletinin bir Cum
huriyet olduğu, bu Cumhuriyetin nitelikleri 
ve Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bir bütünlüğü bulunduğu, egemenli
ğin kayıtsız şartsız Türk Milletinin olduğu ve 
Milletin egemenliğini, Anayasanın koyduğu 
esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullana
cağı belirtilmiş ve kuvvetler ayrılığı prensibine 
vuzuh verilmiş, temel haklar ve ödevlerde ile
ri bir görüş getirilmiş, birçok müesseseler ih
das edilmiş ve bilhassa hukuk: devleti anlayışı 
en illeri memleketler seviyesine çıkarılmıştır. 

Ancak, Cumhuriyeti kabul eden memleket
lerde iyi netice almanın kültür seviyesinin yük
sek, iktisadî vaziyetin iyi ve ahlâkın üstün 
olması hallerinde istenileni verebileceği, bunla
rın eksikliği nispetinde ideal Cumhuriyet re
jiminde aikısakliiklar olabileceği hususu göz-
önüne alınamamıştır. Nitekim on seneyi aşkın 
fbir zamanda uygulanan ileri görüşlü; fakat 
bünyemize uymadığı hâdiselerle sabit olan Ana
yasanın maddelerinin tatbikatçıları ve muha
tapları kavram, anlayış ve tefsirlerde birleşe-
memişler, bundan istifadeye çalışan rejim düş
manları, Devletin ülkesini ve milletini bölmek 
isteyen vatan hainleri dış, düşmanların da yar
dım ve teşviki ile memlekette Devletin otorite
sini sarsmışlar, her müesseseyi yıpratmayı amaç 
edinmişler ve fikren gayelerine uygun zemini 
hazırladıklarına kani olduktan sonra da silâh
lı tatbikata geçmişlerdir. Bu hareketlerine her 
müessesede bilerek veya bilmeyerek âlet ve des
tek olanlar da bulununca, yurt sathında in
sanlıkla kabili telif olmayan ve ideolojilerini 
de aşan fiil ve hareketlere peryasızea girmişler
dir. Bunlar ve destekleyicileriyle perde arka
sı idarecileri yalnız bir şeyi unutmuşlardır, o 
da Türk Milletinin milliyetçiliği ve sağduyusu-
dur. Sabırlı olan Türk Milleti yetkili müesse
seleriyle gereken tedbirleri almış ve almaktadır. 
Bugün önümüzde müzakere konusu olan kanun 
da önce Anayasada, sonra onun devamı olan 
ibir hukukî tedbirden başka bir husus değildir. 

İlk önce değiştirilen Anayasa maddeleriyle 
Devletin güçlenmesi, icranın hukukî yetkilerle 
müessir hale getirilmesi,, müesseseler arasında 
yetki ve sorumluluk dengesi kurulması, hür
riyet suiistimallerinin maksatlı ve ters yorum
lanmalarının, kavram karışıklıklarının önlen
mesi ele alınmıştır. 

Malûmunuz olduğu veçhile, hukuk devletin
de otoritenin dayanağı, korunma gücünün kay
nağı Anayasa ve hukuktur. Hukuk devletin
de kanunsuzluklarla mücadele hukukun içinde 
yapılır ve başarıya bu yoldan ulaşılması lâ
zımdır. Bu bakımdan yapılacak iş, isabetli 
hukukî tedbirleri almak ve bunların tatbik edil
me fonksiyonunu arızasız ve müessir hale ge
tir ehilmıektir. 

Bütün dünyada benzer hâdiseler karşısında 
her devlet kendi bünyesine uygun hukukî ted
birler almıştır. Bu tedbirler alınırken hukuk 
devleti ilkesi içinde kalınması esas olmuştur. 
Hukuk devletinden maksat ise, her şeyden ev
vel mevcut bir Anayasa ve bu Anayasaya da
yanan mevzuatın fert hürriyeti ve hakları ve 
vazifeleriyle, âmme hak ve salâhiyetlerinin 
belli kaidelere bağlanmış olması ve herkese eşit 
tatbik edilmesi ve bunları tatbik edecek organ
ların gerekli şekilde hukukî ve müessir imkân
larla teçhiz edilmesidir. 

Devlet gücünün, hukukun üstünlüğünü te
min edici imkânlara sahip bulunması da hukuk 
devleti prensibine aykırı düşemez. Malûmunuz 
olduğu gibi, güçten mahrum hukuk aciz kalır 
ve neticede kuvvet, hukuku bertaraf eder. 
Hukuka dayanmayan güç de zalim olacağından, 
devletin gücünü hukukî yönden kuvvetlendir
mek zaruridir. Anayasada yapılan değişiklik 
ve buna uygun kanun getirmek de bu zaruretin 
ifadesidir. 

Sayın senatörler, birçok ülkelerde olduğu 
gibi, memleketimizde de devletin ülkesi ve 
milletin bütünlüğünü ve hür demokratik düzen 
ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet 
aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet 
güvenliğini ilgilendiren suçlar meydana gelmiş 
ve bunların işleniş tarzı ve usulüne göre bu
günkü mevzuatla ve mevcut mahkemelerle sü
ratli ve müessir netice alma imkânı olmadığın
dan, kuruluş ve işleyişi, görev ve yetkileri 
veya yargılama usulleri itibariyle gereken özel
liği havi Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulma
sı lüzumu doğmuştur. 

Değerli senatörler, bu mahkemenin Ana
yasamızda belirtilen yargı bağımsızlığıyla, te
mel hak ve hürriyetiyle, sosyal hukuk devle
ti ilkeleriyle bağdaşıp bağdaşmadığı hususu mü-
tnakaşa edilmektedir. Bu husus esasen Anaya-
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samızm 136 neı maddesinin değişikliği sırasın
da görüşülmüş ve her iki Mecliste de Anayasa
nın aradığı 2/3 çoğunlukla ayrı ayrı kabul edi
lerek hallolmuştur. 

Anayasamız,' «Yargı yetkisi, Türk Milleti 
adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.» hük
münü 7 nci maddesinde vazetmiştir. Yargı 
yetkisini kullanacak bağımsız mahkemelerin ku
ruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargıla
ma usullerinin de kanunla düzenleneceğini 
136 nci maddesinde göstermiştin*. Bu maddede, 
kurulacak mahkemelerin adları, görev ve 
yetkileri, işleyiş ve yargılama usulleri tadad-
edilmemiştir. Burnun mânası; ziaımana, ihtiya
ca göre Anayasanın koyduğu anaprensiplerle 
telif edilerek Meclislerce kanunlarla tanzim 
edileceğidir. 

Anayasamızda gelişen şartlara göre ihtisas
laşmış bir mahkeme kurulması hususunu 136 
neı maddeye koymak suretiyle bu ımahkemele-
rin Anayasada mesnedini bulmasını da sağla
mıştır. Bu mahkemenin kurulması hususunu; 
yani Devlet Güvenlik Mahkemesinin kurulma

sını Millet Meclisi müzakeresinde ve Anayasa
nın Cumhuriyet Senatosunda müzakeresinde 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü ilke olarak 
kabul etmişlerdir. Netekim diğer partiler de 
kabul etmişi/erdir. Bu vaziyette kabul etmedi
ğini bugün ve Anayasa değişikliğinin müzakere
si sırasında söyleyen yegâne grup Millî Birlik 
Grubu olmuştur. 

Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri 
bu kabul edişte; «Yargı bağımsızlığı, temel hak 
ve hürriyetlerle, sosyal hukuk devleti ilkele
ri» nin titizlikle korunması kaydını ileri sür
müşlerdir. Bu yönden müzakere konusu yapı
lan kanun tasarısının ele alınması ve görüşlerin 
belirtilmesi gerekir. Bu görüşler açısından Dev
let Güvenlik Mahkemesini ele alırsak bu mah
keme kurulduktan sonra tayin edilecek hâkim
ler, Anayasanın 132 nci maddesine göre vazi
felerini ifada bağımsız olacaklardır. Ancak, 
askerî menşeli hâkimlerin kendilerini tayin ede
cek mahkemelerden emir alacağı ve bu yön
den bağımsız olmayacağı hususu ileri sürülebi-
lirse de, o zaman Anayasanın 138 nci madde
sinde bahis mevzuu olan «Askerî yargı» organı 
ve hâkimlerinin durumlarının da Anayasanın 7 
nci, 32 nci ve 132 nci maddelerine aykırı düş
tüğünü ifade etmeleri gerekirdi. 

Keza, Danıştay da bir yüksek mahkeme ol
duğuna ve sırasında tazminat dâvalarına, sıra
sında ceza ile ilgili hususlara karar verdiğine 
göre ve bilhassa kuvvetli olan Devlet karşısın
da ferdin hakkı ile ilgili hususlara baktığına 
binaen, burada menşe itibariyle hâkim vasfı
na haiz olmayan şahısların atanımalarma da ay
nı maddelerle ve aynı mantık açısından karşı 
gelmek iktiza ederdi. 

İdarenin aday göstermesi de, iddia edilen 
prensiplere aykırı düşemez. İdare, Danıştaya 
da aday göstermektedir. Anayasanın değiş
tirilmesinden evvel Yüksek Hâkimler Kurulu
na Parlâmento da üye seçiyordu. Anayasa 
Mahkemesine Parlâmentodan seçilecek adayla
rın birinin üniversiteden gösterilmesi ve üni
versitenin gösterdiği adaylardan birisinin Mec
lislerce seçilmesi öngörülmüştü. Bu, kuvvetler 
ayrımına aykırı görülmüyor da, neden idarenin 
bir mahkemeye tercih hakkı ve atanma hakiki
nin Yüksek Hâkimler Kuruluna verilmesi ay
kırı görülüyor? Bir üniversite organı Parlâ-

Netekim, birçok anayasalarda da buna 
'benzer hükümler vardır. Meselâ, Federal Al
manya Cumhuriyeti Anayasasının 101 nci mad
desinin 2 nci fıkrasında «Özel konular için 
mahkemeler, ancak bir kanunla kurulabilir.» 
hükmü konmuştur. Demek ki orada da zama
na ve zemine, hâdiselere göre yasama organla
rı lüzum görürse özel mahkemeler kurabilecek
tir. Keza, Belçika Anayasasında da buna ben
zer hükümler vardır. Bu Anayasada 94 ncü 
maddesinde, «Bu kanuna dayanmaksızın hiç
bir mahkeme ve hiçbir uyuşmazlık kurulu tesis 
edilemez.» demek suretiyle kanuna dayanan 
bir mahkemenin kurulabileceğini beyan etmiş
tir. 

Demek ki, her memleket kendi bünyesi
ne, kendi memleketindeki olan hâdiselere ve 
ihtiyaçlara göre mahkeme kurabilecektir. İş
te bizim Anayasamızın 136 nci maddesi de 
Devletin kendi gücünü gösterebilmesi için 
yetkili organlarına gereken yetkiyi bu sekil
ide açık bir kapı olarak vermiştir. Ancak, ih
tiyaçlardan doğan ve 136 nci maddemin değiş
mesi suretiyle Güvenlik Mahkemesi bir Anaya
sa müessesesi haline getirilmekle daha kuvvet
li bir mahkeme olarak karşımıza gelmiştir. 
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mentodan daha mı yüksektir ki, üniversite or
ganı Parlâmentonun seçeceği şahsı tayin edi
yor ve ondan sonra omun gösterdiği şahıslar 
arasından Parlâmento; yani millî iradenin tem
silcisi, kanun koyucusu bir organ, onun gös
terdiği 2 adayın birini seçmek mecburiyetinde 
bırakılıyor ? 

136 ncı maddede yapılan değişikliklere gö
re kurulan Devlet Güvenlik Mahkemesi, diğer 
mahkemeler gibi Anayasa kuruluşu olacağı ve 
kanunen kurulmuş bulunacağı cihetle, 32 nci 
maddede bahsi geçen «Bir kimsenin kanunen 
tabi olduğu mahkeme» prensibine de aykırı 
olduğu hususu hukukî mesnetten uzaktır. 

Anayasamızın 32 nci maddesi bu itibarla 
136 ncı madde dolayısıyle, o maddeye daya
nılarak çıkarılacak kanunla kurulan mahkeıme-
lere atıf yapmıştır. Çünkü, bugün Anayasa
mızda mevcut mahkemelerin hiçbirinin ismi 
zikredilmemiştir. Bütün mahkemeler, bilâhara 
(kendi kanunlarıyle kurulmuştur. Üstelik, Dev
let Güvenlik Mahkemesi, 32 nci maddenin 136 
ncı maddeye atıf yaptığı kanunlarla kurulmuş 
bir mahkeme de olmayıp, bizzat Anayasaca 
kurulmuş bir mahkemedir. Bu mahkemenin 
kuruluşu «Hukuk Devleti» ilkesine de aykırı 
değildir. Zira, Anayasa, ile kurulmuş, çıkarı
lan kanunla çalışacak ve Anayasaya uygun ka
nunları tatbik edecek bir mahkemedir. 

Müzakeresi yapılan Devlet Güvenlik Mah
kemesi kanun tasarısının tümü üzerinde pren
sipler bakımından Grubum adına arz ettiğim 
bu hususlardan sonra, benden evvel konuşan 
parti sözcüsü arkadaşlarımın bâzı beyanlarına 
değinmekten kendimi alamayacağım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ko
nuşan Sayın Zihni Beti! arkadaşım prensipler 
itibariyle pek bize aykırı düşen bir beyanda 
bulunmadılar. Mahkeme bağımsızlığı hakkında
ki görüşünü umumu üzerinde cevaplandırmış 
bulundum, diğerlerine de maddeler üzerinde 
cevap verebiliriz. Kendilerine aykırı düştüğü
müz hususlar olursa, elbette görüşümüzü o va
kit belirteceğiz. 

Millî Birlik Grubu adma konuşan Sayın 
Ahmet Yıldız arkadaşımın beyanlarına temas 
etmek istiyorum. 

Bir kere, -12 Mart Muhtırasından evvelki 
hâdiselerin yanlış teşhis edildiğini ve buna gö

re yanlış tedbirler alındığım ileri sürdüler. El
bette, teşhisin doğru veya yanlış olduğu sosyo
lojik hâdiselerde, ileride meydana gelecek tat
bikatla belli olur; ama kendilerinin de doğru 
bir teşhis koyduklarına inanmak elimizden gel
mez. Çünkü bu teşhisi koyabilmek için, kendi
sinin de daha evvelki hadiseleri iyi teşhis etme
si lâzımdır. 

«Bu düzen karşısında gençliğin yaptığı di
reniş ve boykot eylemi ne değer taşır; Atatürk
çü gençliğin isyan etmesine şaşmıyorum» diyen 
zihniyetin doğru teşhis koyduğuna ben de ina
namıyorum. 

Keza, Fransa'daki şartlarla bizimkinin ben
zemediğini beyan ettiler. Arkadaşıma şuradan 
rahatlıkla beyan ederim ki, Fransa'daki olay
lardan sonra kurulan mahkemeler de bugün bi
zim anladığımız mânada hâkim vasfını almış şa
hıslar değil, bizzat asker şahıslar tarafından 
kurulmuştur. 

Zaten İstiklâl Mahkemeleriyle hiçbir zaman 
kıyaslanamaz, Çünkü İstiklâl Mahkemeleri
nin üyeleri; (Üç Ali) ismiyle maruf, hiçbir 
zaman hâkimlik sıfatını almış şahıslar değiller
di; onlar da nevi şahsına münhasır bir mahke
me idi. Biz hiçbir zaman onlarla mukayese 
etmiyoruz. Cemiyetin tekâmül ettiğini, hadi
selerin daha modern bir şekil aldığını ve daha 
modern suçlar meydana çıktığını; geçmişte 
emsali bulunmayan toplum suçlarının işlendiği
ni gördükçe elbette buna uygun tedbirler al
manın, cemiyetin ve hukukun ilerlemesiyle pa
ralel olması lâzım geldiğine kaniiz. 

Meselâ 16 ncı maddeden bahsederken; sav
cıların gerekli soruşturmayı bizzat yapmaları 
hususunda kıstasın, suçun işlendiği zehabım 
verecek bir hale muttali olması, hususuna do
kumlular. Savcıların soruşturmaya geçmesi 

| hiçbir zaman bir hürriyetin kısıtlanması veya-
I İratta bir şahsın derhal suçlu diye mahkemeye 
j sevk edilmesi değil, delillerin kaybolmaması, 
i ileride suçluluk durumu bahis mevzu ise şahsın 

firarının önlenmesi gibi hâdiselere şümullendi-
* rilir. Malûmunuz olduğu üzere, Ceza Muha

kemeleri Usulü Kanununun 148 nci maddesi 
I bile «Savcıların dava açmaları için, dava aç-
i maya kâfi delil ve emare...» der; kesin delil 
| ve emareden bahsetmez. 
i Şimdi, bir şahsın öldürüldüğü bir savcıya 
I haber verilse ve bunu öldürdüğü şüphesiyle de 
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bir başka şahıstan bahsedilse, elbette savcı bu 
soruşturmayı yapacaktır. Bundan daha tabiî 
bir şey olamaz. Ama hiçbir zaman bu savcılar 
ve bu mahkemeye atanacak hâkimler, Yassı-
ada'ya tünel açmak gibi bir itham altında ka
lan şahsı tevkif edip, hakkında soruşturma ı 
açmazlar. 

(Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi G-rubu adına 
Sayın Çağlayangil, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA İHSAN SABRI ÇAĞ
LAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
'arkadaşlarım; 

Önemli bir konunun müzakeresi içinde bâzı 
fikirlere, bâzı 'eleştirilere arzı cevap etmek ih
tiyacı beni huzurunuza çıkardı. 

(Müzakere ettiğimiz kanunun gerekçesinde, 
zannediyorum ki, lehte ve aleyhte olanlar mütte
fik bulunuyorlar: Rejimin korunması, rejimin 
soysuzılaşmaıması, anarşinin vücut bulmaması bü
tün zihinlerde hâkim. İtirazlar, daha ziyade 
kanunum bâzı hükümleri üzerinde toplanıyor. 

(Sayın Yıldız, «Yasanın, rejimin kaderi üze
rinde önemi vardır» buyurdular; doğrudur. Ha
kikaten rejimin kaderiyle ilgili bir yasayı mü
nakaşa ediyoruz. Onun ciddiyeti içinde birtakım 
fikirlerde vuzuha varmaya, birbirimize yaklaş- | 
maya çalışmaya mecburuz. Yalnız ben şunu dü
şünüyorum : Konu bana, gayet akademik şekilde 
•münakaşa •ediliyor halinde gözüktü. Sanki, hiç
bir şey olmamış, sanki bir 12 Mart öncesi ve 
12 Mart sonrası Türk siyasî hayatından silin
miş, sanki olup bitenlerden hiçbirimizin haberi 
yokmuş gribi, ımücerret hukuk üstünlüğü pren
sibi açısından akademik bir şekilde yasanın 
ênlini - boyunu tartışmak arzusu hâkim gibi gel- I 

di. Ama unutuyoruz ki, örfî idaresiz, elimizdeki 
Anayasa değiş ikiliği daha yapılmadan iktidar ai
le rj isinin basımı, muhalefeti ve birtakım mües
seseleri âdeta eplklemik bir hastalık gibi istilâ 
ettiği bir devirde, bir Amerikan Sefareti önüm
deki polise kurşun atılımasını büyük hadise ola
rak mütalâa eden zihniyetler bir müddet sonra; I 
yanıj 12 Mart'tan sonra sıkıyönetime rağmen, I 
muhalefetsiz, basımsız bir devrede, hayatı Dev
letin haysiyetine mevdu yabancı kişilerin yer 
yer ölümleriyle, hattâ orgenerale sıkılan kurşun- I 
larla karşılaşılmamış gibi; bir kere daha bu 1 

' kürsüde misalimi verdiğim veçhile, çantasında 
,. üç tane tabancayla mahkemeye tevdi edilen genç 

üniversiteli kızım, «Bunu polisler koymuştur.» 
diye, sabah tutulup öğleyin serbest bırakıldığı 
^devirde ve yine unutuluyor ki, bugün Örfî İdare -

i nin hâlâ kaçak olarak aradığı 90 küsur kişinin 
12 Mart'tan bir hafta evvel hepsi isimleriyle, 
suçlarıyle adliyeye tevdi edildiği halde, akşama 
kâf fesimin suçsuz görülüp serbest bırakıldığı; 
bugün hepsinin em ağır suçlarla itham edilerek 
aramıklığı bir devirde yaşıyoruz. Bu kanunlar, 
durup dururken, «Bir de Devlet (güvenlik moh-
kemıeısıi aramızda bulunsun, bir çeşit de böyle 
mahkeme olsun», diye .getirilmedi, bu Anayasa 
durup dururken değişmedi. 

Şimdi, gecenin bu saatinde şu veya bu şe
kilde tefsire yol açacak, birbirimizi kırmaya in
citmeye vesile teşkil edecek konulara girmek 
istemem; ama Kurucu Meclisin hazırladığı Ana
yasanın, hazırladığı seçim kanunlarının bizi ra
hat yaşattığını iddia etmek de mümkün olmadı. 
Bu Anayasanın hazırlanışında • aman bu renk
siz idare, bu içinden çatışmış otorite; bir kıs
mı, Anayasa hazırlanmadı hâlâ kalalım, bir kıs
mı biran evvel Orduyu ,bu idareyi bu işten çe
kelim, gizli çatışmasının sızan, akan delilleri 
karşısında biran evvel normal hayata dönmek 

i için kusuruyle sevabıyle bir Anayasa yapalım 
I da bu işi halledelim zihniyetini tekrar huzuru

nuza getirip yemi bir eleştirmeye tabi tutmanın 
ne zamanı ne faydası var; bu devreler kendi
ne has şartlar içinde, kendine has atmosfer için
de geçirilmiş devrelerdir. 

'Sayım Yıldız, «Hadiselere yanlış teşhis konul
du», diyor. Tutulanların hiç birisi mahkemelerde, 
«Reformlar yapılmadığı ve sosyal adalet yerine 
gelmediği için başkaldırdık.» demediler; «Mark
sist, komünist bir düzeni bu memlekete sok
mak için ayağa kalktık» dediler; kendilerini de 
o sıfatla prezamte ettiler. Suç belli, suçlu orta
da, suçun nevii malûm; hâlâ hadiseye yanlış 
teşhis kondu deniyor, hâlâ yeni suçlu aranıyor.. 

Zannederim Sayın Yıldız'ım Hükümete 
I «Parti organı» diye ad koymasından doğan bir 

zihniyetinin bunda payı olsa gerektir. 
I Muhterem arkadaşlarım, 1961 Anayasasının 

esaslarına 'göre, seçimde değişik partiler millet 
huzuruma çıkarlar ve o Anayasanın verdiği bak-

\ lordan faydalanarak millete görüşlerini, iktidar 
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kendilerine tevcih edilirse, Türkiyeyi na-sıl yö
netmek istediklerini anlatırlar. Bunu her parti 
kendi görüşüne göre yapar. 

©en siyasî hayata 1961 Anayasası ile başla
dım. Türkiye'nin 27 Mayıs sonrası karışık, ka
ranlık bir devri idi. Bursa'da, «Halk istediği 
kadar Adalet Partisine oy versin, iktidar on
lara verdlmeyecektir.» gibi, resmî propagandalar 
yapıldığı vakit. Millî Birlik Komitesi emri ile 
tayyarelerden bunun hilafını gösteren beyanna
melerin atıldığına şahidoldum. Bu Anayasanın 
müdafaa ettiği bir nizam var. Seçim meydanına 
gidilecek, değişik partiler görüşlerin,! bildirecek
ler neticede halk kararını verecek. O karar, ik
tidarı tek partiye tevcih ederse o, tek partiye 
tevcih edemezse, 1961 seçimlerinde olduğu gibi, 
her parti eşitte kalırsa, aralarındaki anlaşma
ya 'göre doğacak bir koalisyon hükümeti resikâ-
ra geçecek. 

Pekâlâ iktidar şimdi tek partiye teveccüh 
edince, o da hükümet olunca, bu iktidar secim 
meydanlarında propaganda yaptığı müddetçe 
Adalet Partisi iktidarıdır veya Adalet Partisi
nin iktidar talebidir, onu anlıyorum; ama. oyla
rın 'çoğunu alıp da gelip, Meclistin itimadı ile 
hükümet e-üunca, kendisine iktidar partisinin 
müspet, muhalefet partilerinin menfi oyları 
birleşince artık, o Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin hükümeti oTmuşttur. O parti organı değil 
ki... Ona bu Anayasa, «Sen Meclislere karşı me
sutsun demekte ve yine bu Anayasa yürütme 
organını ordusu ile müesseseleri ile o icranın, 
Anayasa içindeki kayıt ve şartlar tahtında, em
rine vermektedir. Ona, «Parti organı»' demek 
suretiyle ve o zihniyetle hareket ederseniz, dai
ma yamllış yere varırsınız. Hükümet o, parti or
ganı falan değil o. 

Hükümete pa^ti organı nazarı ile bakan zih
niyetle mücadele Adalet Partisinin ruh ve ha
yat aldığı bir mevzudur. Biz bu 'kavgayı yapı
yoruz. Çoğunluğun hakkını ve azınlığın payını 
korumak kavgasını yapıyoruz. 

Neden o halde mahkemeler kuruluyor? Size 
bar hâtıramı anlatmak isterim, 'belki uzak bir 
mazi; rahmetle anarım Şükrü Kaya Dışişleri 
Bakanı, ben, üniversiteden yeni çıkmış İçişleri 
Bakanlığına intisabetmlis bir genç memurun 
Bana vazife verdiler; «Bütün Devletlerim komü
nizm ile ne Şekilde mücadele ettiklerini tetkik 

et ve bize bu konuda bir rapor hazırla» dediler. 
O zaman Dışişleri Bakanlığı delaletiyle Devlet
lerin komünizm ile mücadele için o devirde; 
tahmin ediyorum 'bundan .35 sene evvelki bir 
hâtırayı arz ediyorum, mevcut mecvzuatlarını 
tetkik ettikten sonra verdiğim raporda (Tabiî 
Saym Erim gülüyor yaşım meydana çıktı diye; 
ama o zaman kendisi Bakandı.) tavsiyemiz; ih
tisas mahkemeleri teşkili olmuştu. Neden?.. 

Muhterem arkadaşlarım komünizım, iyice 
'bilinmedikten sonra, bir komünist kadar komü
nizmin teferruatına nüfuz edilmedikten sonra 
mücadele edilmesi kolay bir hastalık değinir. 
Diyalektik moteryalizm ile ilim haline gelen 
esaslarında komünizm, bir toplum içinde kut
sal tanınan ne varsa, karşılığını koymadan tah-
ı-'iıbediniz, bu bataklıkta komünizmden başka 
hirşey b:itımez, esasına dayanır. Ailemi bir cemi
yette önemli, tahribedinüz. Ne konacak yerine 
onu söylemeye lüzum yok. Şahıslar mı önemli; 
putları kırınız. 

Bu mücadeleler Türkiye'de yapılmıştır. 1961 
sonesinden sonra da yapılıyordu. Hiç unutmam, 
ismini söylemeyelim bir gazete bir makale yaz
mıştı. Bunu Çankaya Köşkünde yapılan huzur 
toplantısında devrin Başvekili ismet Paşaya'da 
aynen söylemiştelm. Kendisi -o vakit mâsuniveti 
haiz parlamenterlerin huzuru bozduğunu iddia 
ettiği zaman; «Saym Başbakan bunların da mı 
masuniyeti var?» diye misal göstermiştim. O 
zat ma/kaile yazıyor; «Üniversitelerdeki teşevvü
şün, üniversitelerden randıman alınmayışının 
mesulü biziz Çünkü, üniversite çağı bü^ûğ ca
mdır, en heyecanlı, en dinamik genç çap-ıdır. 
'ihtilas çağıdır; kız talebe yurtlarını ayırdık. 
e-"kek talebe yurtlarını a virttik, herkesin siniri 
bozuldu, ne randıman alıyoruz, ne de asavişi 
koruyoruz. Halbuki iki talebe yurdunu birleş
tirirsek sükûnet buluruz, nüfusumuz arta**, üni
versitelerde de verim artar.» divordu E.. Bu
nun sucu nedir? Bunu tayin edecek kimdir? Me
sele ihtisasîl estiğine göve, bir mütehassıs mah
kemeye ihtiyaç var. îyi niyet, kötü nVet bu 

. (münakaşasını yapma yorum; aıma bir vakıa var. 
O vakıa belki de şuradan doğdu; şu Anayasa
mızın bir 20 nei maddesi var, çıktığı şekli ile 
okuyorum. 

:«Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sa
hiptir; düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim 
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ile veya başka yollarla tek başına veya toplu 
olarak açıklayabilir ve yayabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, kendi canına kıy
mak isteyenlerin ortaya çıkarıldığı gün Ata
türk'ün tarihî bir beyanatı vardır: «Benim nâ
çiz vücudum elbette ki bir gün toprak olacak
tır, ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 
'kalacaktır.:» diyor. Zannediyorum ki, anlaşmak 
nredburiyetrnde olduğumuz şey, Atatürk'ün 
kastettiği Türkiye ve Atatürk'ün Cumhuriyet 
olarak vasıflandırdığı idare tarzı nedir?. Bun
da ittifak edemezsek büyük şeyler kaybederiz. 
Bir cemiyette fikir tartışmaları olur, fikir ayrı
lıkları olur, ama birtakım asgarî müşterekler 
üzerinde toplanmazsak, birtakım temel kural

lara hep beraber bağlı kalmazsak, o zaman be
raber yaşayamayız. Atatürk'ün kasdettiği Tür
kiye, haritada, sınırları çizilmiş toprak parçası 
mıdır ve Cumhuriyet dediği rejim de, Rusya' 
'dan xVmerika'ya, İngiltere'ye kadar demokrasi 
olarak adlandırılan ve çeşitli, biııbir çeşidi olan 
demokrasinin. Cumhuriyetin hangisidir 1 Bun
da birleşik olmayacak mıyız 1 

Bir kere Cumhuriyetin değişmez, vazgeçil
mez ; Cumhuriyet olunca olması zarurî kural-
rı var. Nedir o?.. Hükümet; yani yönetici yet
kisini milleten alır. Şart. Bunun dışındaki mo
dellere itibar yok. Millet dışında verilmiş yet
kiler Cumhuriyetle bağdaşmıyor. Başka?.. Bu 
yetki, memleketin çeşitli bölgelerinde, milletin 
çeşitli zümrelerinden tabakalarının reyleriyle 
bir çoğunluk halinde tahassül edecek; yani mil
letin toplumundan alınacak. Millet bölünerek 
bunlar seçebilir, bunlar seçemez, bunlar seçme
ye lâyık, bunlar seçim dışı diye bir tefrik ya
pamayacaksınız. Ondan sonra?. Bu yetki ile 
memleketi idareye gelenler belirli, geçici müd
detle işbaşında kalacaklar. Birtakım anakaide-
leri var. 

Şimdi, bırakınız hukuk kitaplarım, bırakınız 
rejimleri tavsif eden büyük müelliflerin bu hu
sustaki anakurallarını; elimizde bir kitap ; Ana
yasamız var. Bu Anayasa Türkiye'yi de, Tür
kiye'nin idare şeklini de birtakım esaslara bağ
lamış. Bütün fertlerini kaderde, kıvançta, tasa
da ortak, bölünmez bir bütün halinde millî 
şuur ve ülküler etrafından toplayan, milleti
mizi dünya milletleri ailesinin eşit haklarına 
sahip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu 
içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk mil
liyetçiliğinden hız ve ilham alan milliyetçi bir 
Anayasa. Milliyetin tarifini yapmış. «Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh» ilkesinin, millî mücadele 
ruhunun, millet egemenliğinin Atatürk Devri
mine bağlılığın tam şuuruna sahibolan barışçı 
bir Anayasa, İnsan hak ve hürriyetlerini, millî 
dayanışmayı, sosyal adaleti, (Dikkat buyurun) 
ferdin ve toplumun; yani evvelâ ferdin, ondan 
sonra da toplumun yararlarını öngören bir 
Anayasa. Öyle, «Toplum menfaatine fert yok
tur, fert toplumun aracıdır.» falan diye bir 
zihniyet yok. O dengeyi koruyacaksın. Zaten 
toplum adına ferdi kullanırsanız, sermayeden 
yiyen tüccara dönersiniz; fertsiz toplum olmaz. 

Kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz.» Yani ben 'komünizme ait bütün 
ilkeleri, bütün kanaatlerimi açıkça, söylerim, 
yayabilirim ve 'bana «Komünist misin?» diye 
sorduğunuz zaman da, zorlayaniiazsıııız benden 
cevap almak için. Acaba bu mu; bu kadar mut
lak mı?.. Herkes düşünce ve kanaatlerini yazı 
ile, sözle, şu ve bu şekilde böyle yayabilir mi?.. 
Anayasanın bu maddesi Kurucu Mecliste mü
zakere edilirken bâzı tereddütleri mucibolmuş 
ve önergeler verilmiştir. «Bu memlekette Ceza 
Kanunu var; komünizm yasaktır, şeriatçılık, 
hilafetçilik yasaktır, hiç olmazsa bu elauseleri 
koyunuz, bunların serbest olmadığını burada 
zikredelim.» denmiştir. O zaman Anayasa Ko
misyonunun sözcüsü çıkmış; «Bunu böyle yap
mayınız, çünkü iyilik yapayım derken kötülük 
yaparsınız, kaş yapayım derken göz çıkartırsı
nız. Bu hürriyetler, haklar serbesttir; ama, na
sıl serbesttir?.. Şu Preventlve, şu dibacedeki 
Anayasanın kurduğu nizam içinde serbesttir. 
Siz clause koyarsanız; yani yalnız komünistlik, 
yalnız şeriatçılık yasaktır mânasına gelir, onun 
dışındakiler serbesttir gibi kalırlar. Halbuki 
bunun dibacesi, o işaret ettiğiniz komünizm ve 
hilafetçiliğin çok dışında bir rejim tavsiye et
miştir; o nizam içinde bu hürriyetler serbest
tir.» demiştir ve o kayıtların konmasının önü
ne geçilmiştir. Halbuki 1961 senesinden sonra-
kindeki tatbikat mahkemelerde böyle cereyen 
etmedi. Herkes rahatlıkla, «Ben komünistim, 
komünizm benim fikir ve kanaatimdir.» diye
bildi ve bunun da serbest olduğu içtihat ile 
teessüs etti. 
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Ferdi hak ve hürriyetlerinden malınım edip, 
toplumu terfih etmenin ne imkânı, ne de mâ
nası vardır. O dengeyi koruyacaksın, hakka, 
hukuka riayet edeceksin. Burada tarif ve tav
sif edilmiş, sosyal adaletin sınırları çizilmiş, 
esasları belirtilmiş bir idare şekli ve nasıl ol
ması icabedeceği tavsif edilmiş bir Türk top
lumu var. Yaratacağımız toplum bu... 

Sayın Yıldız, «Bu kurallar olağanüstü olma
malı» diyor» Olağanüstü niçin oluyor?.. Bir 
mahkeme kuruyorsunuz, mahkemeyi hâkimler
den kuruyorsunuz. Yeni bir müessese icadetnıi-
yorsunuz, hâkimlerin içinden seçiyorsunuz. Bir 
kısmını şu müessese seçiyor, bir kısmını hü
kümet seçiyor. Hükümet bir Anayasa müesse
sesi değil mi?. Neden milletin oyu ile işbaşına 
gelen bütün hükümetleri, mücerret memleketin. 
milletin aleyhine, mücerret rejime zarar ikâ 
edecek zihniyete sahip ve behemahâl hata et
meye mecbur heyetler halinde mütalâa edece
ğiz?. Belki bu kanun çıkmasa bile o zatı yine 
aynı hâkimin huzuruna sevk edeceksiniz. Hâ
kim, hâkim... Hâkimler, o işi görmekle meşgul 
hâkimler arasından seçilmiş bir heyet. Bu seçi
mi yapacak olan Hükümet olunca, behemahâl 
art niyetle hareket edecek de. hâkimler kurulu 
olunca, veya. hükümetten gayri bir müessese 
olunca, muhakkak insaf ile'adalet ile mi hükme
decek?.. Endişe, 'kompozisyonun teşkilinde.. 

.Muhterem arkadaşlarım, hata da edilse, se
vap da edilse, benim teselli bulduğum cihet, ta
rafların doğruyu, iyiyi aramak ihtiyacı içinde 
bulunduğuna dair inancımdır. Bu inanca yanlış 
cephelerden yaklaşabiliriz; ama bu açıklığı ön 
yargılarla ve milleti temsil eden iktidarlara du
yulacak: allcrjilerle bozmayalım. İktidar elbette 
•ki .zamanı ilerledikçe yıpranaçaktır. İktidarın 
bünyesinde bu mevcut. Bu kâfi. Geçicilik, Ana
yasanın kendisine verdiği kaderdir; ya iki sene, 
ya dört sene. Yıpranma, sistemin zarureti. Bun
lar emniyet supapları, bunlar size kâfi gelmi
yor mu?.. 

Milletin hakemliğine itimadımız yok, Millet 
doğruyu, kötüyü tefrikten âciz.. O zaman re
jim mü n aka şaşına giriyoruz. O zaman demok
rasi ile kavga halindeyiz veya milletle kavga 
halindeyiz. İş değişiyor, adres değişiyor. O za
man rejim meselesi olmaktan çıkıyor iş. Bura
lara gitmek istemiyorum. Bana öyle geliyor ki, 
beraber düşünüyoruz, ayrı konuşuyoruz. 
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Gecenin bu saatinde huzurunuzu işgal etmek 
istemem... Ben Yassıadadaıı geliyorum; beş ay 
kaldım, bir ay da Balmumcuda kaldım. Kimse 
bana «Ananın adı, babanın adı nedir, ne suç 
yaptın ?» demedi. Çıkarken de «Niçin geldim, ni
çin çıkıyorum, bana yazılı bir kâğıt verin» de
dim; «Falan tarihte emniyet mülâhazaları ile 
nezaret .altına alınmış, suçsuz görüldüğünden 
şu tarihte tahliye edilmiştir.» diye bir kâğıt ve
rildi; onu da saklıyorum. Beni Yassı a da'ya sevk 
eden irade, karşıdaki .arkadaşlarımın imzasını 
taşıyor. Ne Yassıada ya gittiğim için hac alet du
yuyorum, ne de o imza sahiplerine karşı içimde 
bir burgu var. bir kuşku var. Bir devrin icap
ları, bir ihtilâl zamanının şartları bende bu şe
kilde, onda o şekilde tecelli etmiş.. Hiç mesele 
değil. Bugün yine burada beraberiz, bugün yine 
burada bir tek hedefe nişan almış, bir mesele
yi halle uğraşıyoruz. Bu zihniyet içinde kalabile
cek miyiz? Birbirimize yaklaşmayı deneyebilecek 
miyiz? Aramızdaki fikir ihtilâflarını dahi, hal
ledebildiğimiz kadarını hal1 edip, 'edemediğimiz
le beraber yasamayı, birbirimize tahammül et
meyi öğrenecek miyiz? Çoğunluğun hakkını, 
azınlığın payını, teslim edebilecek miyiz?. Da
vamız bu. Düşman bir cemıiyetm insanları deği
liz. O itibarla temennim ve istirhamım; «Evren
sel şartlara uyalım, dünyanın hiçbir yerinde böy
le şey yok .böyle mahkeme olmaz. J)u şunu zede
ler, bunu zedeler», yerine; birtakım badireler
den geçtik, birtakım tedbirler almak ihtiyacı 
içindeyiz. Bunu en güz*.-!, en iyi nasıl alırız, bu
na. katkıda bulunacak .mesaimizi yanyana getir
mek suretiyle bir netice almaya çalışalım. 

Beni dinlemek lü t funda bulunduğunuz için 
saygılarımı arz ediyorum. (A. P. ve Cuhuriyet-
çi Güven Partisi'Sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grubu adına Sa
yın Ahmet Yıldız. 

M. B. GRUBU ADINA AHMET YILDIZ 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
lar; 

-Sayın Çağlayan gi I im dileklerine biz de yü
reklen katılırız; önerilerine de katılırız. Bu ül
ke bizim olduğuna göre, hepimiz bu memleke
tin çocukları olduğumuza göre, geçmişin bütün 
deneylerinden ders alarak, geleceği hazırlama
nın ortak kaygısını beslememiz insanlık, ay
dınlık, hele en yüksek bir siyasal organın üye-
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leri olarak, hepimizin görevi olduğuna biz de 
yürekten inanıyoruz. Bu inancın gereğinin ya
pılmasını istiyoruz biz. Yoksa inançta, neden
lerde, dilekte sanıyorum ki, aramızda hiçbir gö
rüş ayrılığı yok. 

ıSaym Çağiayamgil buyurdular ki, «Sanki or
tada hiçbir şey yok, olmamış da akademik, tar
tışma yapıyoruz.» Takdir buyurursunuz M, ko
nuları ele aldığımız zaman aktüel etkileri ile 
birlikte, kurallara, kurumlara, ilkelere daya
nan yönlerini de tartışmıaik zorundayız. Geçici 
olaylara çare aradığımız zaman, çarelerimiz ge
çici ve o an içimdir. Kurallara, kuramlara, ilke
lere dayandığımız zaman, ömürlü çözümler bu
luruz. Biz bu ikisini birleştirici bir tartışma is
tiyoruz. Olağan dönemin gerektirdiği olağan ko 
şullara, olağan tedbirlere başvurulması gerekti
ğini 12 Marttan sonraiki ilk bildirgemizde bil
dirdik. Olağanüstü bir dönemdir, olağanüstü 
tedbirler ister; amîa büyük kaygımız, olağan
üstü dönemin çözümlerini, çarelerini, kurumla
rını, süreli düzenim kurumları, çareleri haline 
getirip; eli kinik adanı, ömrü boyunca eli sar
gılı kalıyor gibi bir hal yaratmaktır. Yoksa, 
geçici bir süre için; haltta o zaman Sayın Erim'-
le Hükümet Balkanı olarak konuştuğumuzda, 
bu hükümetlerin bu dönemin ömrü ile bağlı 
olmak üzere, alınacak bütün çare olacak çözüm
leri destekleriz» dedik. O zamanı imzacı, muh-
tıriacı sayın komutanlar da, iltifat ettiler, ko
nuştuk; ben aynı şeyi Sayın Başbakana o za
man arz ettim. Kaygımız bu. Bu dönemde ne 
tedbir gerekiyorsa, buna bir diyeceğimiz yok. 
Ama bugün biz bir iş yapmıyoruz ki... Ömrü 
belli olmayan; yani sonu belli olmayan bir sü
re için organlar kuracağımıza göre, olağan ve
yahut şu anda günceli (aktüel) olan bir konu
yu çözüme bağlarken, ömür boyu sistemler ya
ratırken, elbette kurallara, akademik tartışma
lara, kuramlara yöneleceğiz ki, dünyada yaşa
yabilir sistem kuralım. 

Arkadaşlar, dünyadaki olaylara da bakma
dan biz birdenbire kendimize geliyoruz. Bura
da izim verirseniz bilgilerinizi tazeleme yönüm
den bir hususu arz edeyim. Arkadaşlarım, 1967 -
1968 yıllan dünyada, «Olaylar yılları» diye ya
şanmıştır. Yalnız Türkiye değil ki... Peki, ne 
oldu? Komünist Rusya'dan kapitalist Amerika'
ya kadar, ılımlı bir rejini olam İngiltere'den 
De Gaülle Fransa'dan Ortadoğu ülkelerine ka

dar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin be
yanımda ifadesini bulan olaylar; «'Dünya genç
liği isyan halindedir.» demiştir. Ne dedi hepsi? 
Rusya liderleri, «'Sorunlarınıza çözüm bulaca
ğız.» detli. Tito, «Çekilirim bulamazsamt» dedi. 
De Gaülle «Şunlar şunlar haklıdır, yapacağım, 
şunlar şunlar haksızdır durmazsanız kafanıza 
vururum» dedi. Haklıyı kahul, haksızı ret... 
Amjerika çözüm aradı. Bir tek Türkiye ona kar
şı öbürünü -saldırgan çare aradı. Gösteri yapan, 
«Solcusun, devrimeislin» diye, sağcı örgütü 
saldırtan ve çareyi arayan bir tek Türkiye'dir 
dünyada, arkadaşlarım,. 

TARIK REMZİ BADTAN (Zonguldak) — 
Ne münasebet yahu, nasıl olur, kim saldırtır-
nıış yani? 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, mü
saade ediniz lütfen. Fikirlerinizi beyan buyu
rursunuz. Müdahale etmeyin efendim. 

Devam ediniz efendim. 

M. B. GRUBU ADINA AHMET YILDIZ 
(D'evamla) — Şimdi buma dokunacağım. Geç
mişi eleştirmıefc istemıedim,. İstemediğim için 
«Tanılama koyalım doğru» dedim. Yanlış da ol
sa, yanlışa çare buluruz. Hattâ izin verirse
niz; tarihimizde bu çak tekrar etti, Bütçe Ko
misyonumda arz ettim; 1808'de Senedi İttifakı 
ilân ettik, bugün 1973. İhtilâller, devrimler, 
şunlar, bunlar, bayramlar, sevinçler... Arkasın
dan yine hayal kırıklıkları, yine olmadı yeni
den başlayarak 170 yıl geçiriyoruz. Neden? İş
te bu yanlıştan diyorum. Duruma doğru tanıla
ma koymadığımız iğin, yüzeydeki ' belirtilerime 
çare aradığımız için, temeldeki nedenlerine gi
demediğimiz için... Neden kalımca,; yüzeydeki 
gidiyor, temeli yeniden filizleniyor. İşte bura
ya yömelelimdir bizim önerimiz. 

Şimdi, demin arz ettiğim gibi hepsi çare 
aradı. Sayın Çağiayamgil geçmişe değindiği 
içıin, ben de elimden geldiği kadar incitici hiç
bir söz kullanmadan ve fakat gerçekleri de Yü
ce kurulunuzun anlayışınla sunmayı görev sa
yıyorum. 

Arkadaşlar, Türkiye'de asıl anarşiyi kim 
tanımladı bilir misiniz? Bu konuda bir arkada
şımdan da esinlemdüm, onıu da itiraf ediyorum; 
12 Mart Muhtırası... 12 Mart Muhtırasının 1 nci 
maddesi gerçek anarşiyi söylüyor. Sebebi kim; 
onu da söylüyor, 
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MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — İçinde 
siz de vardınız. 

ıM. B. GURUBU ADINA AHMET YILDIZ 
(Devamıla) — Elbette, gamalı çoğunluğundur. 

'BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Bu kür

süden nasıl böyle konuşursun? 
BAŞKAN — Sayın Deli veli, rica ediyorum. 
M.B. GRUBU ADINA AHMET YILDIZ 

(Devamla) — Ona anarşi derler işte. Xe diyor? 
Şunu yapmadım, bunu yapmadın, memleketi şu
raya getirdim, felâkete götürdün, buhran yarat
tın, kardeş kavgası oldu, birbiriyle dövüştür
dün... İşte anarşumin kitaptaki tanımı bu. 

Şimdi, bu anarşi olmuş, içinde bir sürü başka 
insan da bulunmuş; ama anarşinin asıl suçlusu
nu aramıyoruz. Arama niyetinde de değilim, 
yarar da bulmuyorum; ama var. O da bari bu
nu takdir etisin. Desin Ski; «Eli madem bende 
suç aramadınız, ben de bu işi karıştırmıyorum, 
yapıcıyım, desin. Günkü orada yazılı ve kabul 
edildi. Anarşi orada çok güzel anlatılıyor, ça
resi de tsöyleniyor. 

Şimdi arkadaşlarını, belirttiğim gibi, hoş 
görü1!!, biraz kusurlarımızı da kabul ederek. 
arada bir dönüp, «yahu sunu yapmasam daha 
iyi olurdu»1 diyecek kadar olgunluk gösterme
yi rica ediyorum. 

12 Mart öncesindeki ortamda; «Bir kez daha 
gelirse aynı şey olur» dedim. Şimdi bakın, ar
kadaşlar kusura bakmasınlar söyleyelim, bakın 
^Başkentin ortasında duruyorsun, bir yurdu sal
cılar işgal ediyor, solcuları kovuyor. Bu. resmî 
•yurtlarda oluvor. îcerive girmiyor solcular. 

rrr.,lf arı Öbür yurdu da solcular işgal ediyor, 
dışarı atıyor, sağcılar içeri girmiyor. Atatürk 
Lisesinde mevzie girmiş afes ediyorlar. Eve git
tim; benini evimin altındaki Amerikan Yayın 
Bürosu yerle bir olmuş. Sabah 05.0O'te polis ka
pımı çaldı; «Hayrola neye geldin. Bir sev imi 
oldu, bir şey mı i gördün: yoksa Devlet lâğvol-
muş da haberimmi yok oğlum, git bunu ilân et 
öyleyse. Bu saatte gelinir mi; ya bunu ömlershı. 
veva bu saatte buraya gehııezsin.» dedim. Şimdi 
böyle bir •ortam... Arabavı kaçırıyorlar-, «Ara-
badakiler gitmeseydi, çocuklara teslim omaca
lardı.» deniyor. Kanlı pazarı fakın saymaya
yım. Bir s-jrft hikâyeler. Elebaşları kim? 

MUSTAFA DELİVELİ ,'Hatay) — Bu kür-
.südeıı Deni? Gezmiş'i müdafaa ettiniz. Deniz 
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Gezmiş'i şu, kürsüye getirmediniz mi? 
BAŞKAN — Sayın Deliveli, müsaade buyu

runuz efendim. 
'Sayın Yıldız, lütfen konu içinde konuşunuz 

efendim. 
Müsaade buyurunuz efendini'. Rica ediyo

rum. Müsaade buyurunuz... Müsaade buyurunuz 
efendim. 

M. B. GRUBU ADINA AHMET YILDIZ 
(Devamla) — Sana hitabetmeyi şahsıma yakış
tırmam. 

MUSTAFA DELİVELİ ( Hatay) — Bana 
hitabedersen cevabını alırsın. 

BAŞKAN — Lütfen Genel Kurula hitadedi
niz efendim. 

M. B. GRUBU ADINA AHMET YILDIZ 
(Devamla) — Tabiî, tabiî. Esası o da. ayrıca da 
var. 

BAŞKAN — Lütfen konu içinde konuşunuz 
!Saym Yıldız. 

M. B. GRUBU ADINA AHMET YILDIZ 
-(Devamla) —• Şimdi, höyîe bir ortam. Niye unu
tuyoruz? Bağırıyoruz, çağırıyoruz, sızlanıyo
ruz... Bunlar yok mu? Yani bitti bunlar; fililm 
koptu gitti... 

Böyle ortam olunca arkadaşlarım, böyle se-
ııuçkır doğurur. Şlınıdi, Devletin yayınladığı 
resmî kitap. Bir gün burada Hükümet açıkladı-
sı İçin söylüyorum, yoksa söylemezdim; A d'a ü et 
Bakanı burada söylediği için söylüyorum. Gizli 
kitap; ama söy]cdi. Diyor ki; «Türkiye'de üs-
tüste koyduğumuz zaman iki üç bin tane anar
şist var. Beş altı gruba bölünmüşler, birbirleri
ni yivorlar,» diyor. Durum bu mu? Üç bin tane 
anarşist mi Türkiye'yi batırıyordu? Sonra da 
beş altıva bölünmüş, birbirini de yiyorlardı. 
«Bıraksak, birbirini yese bit irerlerdi bari.»* di
yeceği gek'yor insanın. Onlar suçlu, elbette ce-
za lanın görmeli. Yasaları çiğneyen cezasını 
•ö'örmeli. Rütbesi makaımı, yöri ne ise; o ayrı bir 
konu. Biz onbarla meşgul değiliz, Türk Devleti
nin geleceğiyle ilişkin bir kurum kuruyoruz. 
Onların gölgesinde korkarak, ileride böyle ku
rumlar 'kurmayalım... Hâlâ onların korkusuyla 
mı yaşıyoruz? İki üç bin kişi çıkmış 40 milyon 
insanın kaderini istediği yönde etkileyecekimis... 
Yığma yok. İstanbul'da Bir Numaralı Mahkeme 
aynı kararı verdi. Ben burada konuştuğum za
man aynı şeyleri söylemiştir : «Olayliarı yara-
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tan nedenlere çare bulup temele in m ediğimiz 
için» dedim. 

Şiımdi arkadaşlar, evvelice de belirttim; dün
yada 'gelişmeleri açık görüyoruz. Ne için bura
ya •dokunuyorum tekrar özetleyeceğim, Her 
yerde ısağ iflâs ediyor, iter yerde sol gelişiyor, 
her yerde aşırı sol iflâs ediyor. Özeti bu. Dün
yada her yerde sağ iflâs ediyor, her yerde sol 
gelişiyor, her yerde aşırı sol iflâs ediyor. Yani 
Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasının çizgisin
de gelişmeler oluyor. İşte bunun için heyecan
la, «Mademki dünya çözümü bu üç çizgide bul
du, bundan sapmayalım» demek istiyoruz. Sa
vunduğumuz bu. 

Şimdi Sayın Çağlayangil dediler k i ; «O 
anarşistlerden hiçbir çocuk reformları yapama
dınız falan falan dcımedi.» Bu gerçeğe uymuyor. 
Lütfen bizim. Senatonun Anayasa Komisyonu
ma gidin Hüseyin Tuan'm sayfalar tutan beyanı
nı cJkuyun. Hiç «Anarşistim, Mark sis t im, Ko
mi turistim.» demiyor. 

TARIK ZİYA BALTAN (Zonguldak) — De
niz Gezmiş ide mi öyle? 

M. B. GRUBU ADINA AHMET YILDIZ 
(Devamla) — Deniz Gezmiş bir >eşkiya gibi ko
nuşuyor. Ayırıyorum efendini; eşkiyalı'ktan 
başlka bir şey söylemiyor; ama öbürüne geldi
ğimiz zanıan; «Hayır efendim, T iulkiye'niın geç
mişi şudur; çat e bulunmamıştır. Çaresi Anaya
sadır, yasasın Anayasa» diye bitiriyor. Bu da 
var 'efendilin. En akıllılar] da bu. En doğru ko
nuşanı da bu. Arkadaşlara; «Şu lâfların altına 
imza koymaz mısınız?» dedim. Şimdi o da öyle 
yazıyor. Onun için öyle işine geleni söylemeli 
değil. Öyle söyleyeni de var, böyle söyleyeni de 
var. Deniz Gezmiş ne diyor; «Tabanca mıabanca 
tüfek..» Bakıyorsun karşında bir eşkiya. Onu 
ben savunmadım ki; ama böyle söyleyeni de var. 

TARIK REMZİ -BALTAN (Zonguldak) — 
Biz mi .savunduk? 

BAŞKAN — Müsade buyurunuz Sayın Bal
tan. 

Devam ediniz efendim. 
M. B. GRUBU ADINA AHMET YILDIZ 

(Devamla) — Şimdi arkadaşlar, bir soru. Biz de 
öyle .mah;kemıe!:eri ihtilâlde bile kursaydik ne der
diniz? İhtilâlde -bile.. İhtilâlde bile böyle mah
kemeleri kurmadık. Hattâ içinde o zamanın ik-
tidarıyle en yakın ilişkileri olan kinıselerdeen 
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mahkemeye üye koymaktan çekinmedik. «İyi 
yargıçtır» dediler, «olsun iyi yargıcsa gelsin» 
dedik. İsim söylemek istemiyorum. «İyi yargıc
sa, dürüst, seviyeli yargıcsa buyursun» dedik. 

Sayın Çağlayangil; «İktidar A. P.'ye verilme
yecek» derken, bir taraftan da beyana.me at
tığımız halde, yine o dönemi karanlık söyleme
sini anlayamadım. Hem, «1061 den sonrası çok 
karanlıktı» dediler, hem arkasından bize söven, 
sehpalar dizen, 28 yetmiyor, çift sehpa dizen
ler varken beyanname atan; «Sehpa mehpa ne 
getirirseniz getirin, size meşru yol açıktır, diyen 
bir iktidar ihtilâle sonra gidecek.» dememeliydi 
Sayın Çağlayangil. Çünkü neresi karanlık bu
nun. 

Şimdi arkanla şiarım, bu söylediğimiz sözler 
yersizse adaletin bağımsızlığını ne için savunu
yoruz? Şimdi bakın; ihbarcının ayrı partiden 
olacağı şüphesiz, kuşkusuz; karşısındakini şikâ
yet edecek. E, organ, da aynı partiden, kurulu
yor', hükümet de o partiden. Şimdi bu mahkeme
nin kararma adalet derler mi? İşte ondan kuş
kuluyuz. İhbarcı karşı partiyi ihbar edee-ek; 
mahkemenin savcısı, üyesi de o partinin hükü
meti tarafından seçilmiş, hükümet de ondan şi
kâyetçi; şimdi bu çemberin içine girdiğimiz za
man. organdan kuşku duymamak elden gelmez. 

RE FUT RENDEOİ (Samsun) — Bu mantık 
olmuyor Sayın Yıldız. Hâkimleri de partiye bağ
ladın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendilim. 

M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Devam
la) — Şimdi arkadaşlarımı dikkat buyurunuz; 
ayın parti eğilimli adamı seçme olanağı açık
tır. Dünyada partilerin eğilimlerini benimseyen, 
benimsemeyen birçok insanları, memlekette her
kes bilir. Bildiğimiz şeyi inkâr etmeyin. Bura
da Anayasa Mahkemesine üye seçerken yıllar 
geçiyor seçemiyoruz; bir parti falanı istiyor, 
bir parti falanı istiyor... Bunu görmedik mi? 
Şimdi bütün bunların içinde bu seçim ortadan 
kalkıyor, sübap da ortadan kalkıyor... Böyle 
bir durum yaratılabilir. 

Ben hiçbir suretle, gelecek insanları yer
miyorum ; kapı açılıyor diyorum, kapı... «Ge
lecekler böyle olacak demiyorum; kapı açılı
yor. 

Arkadaşlar, «Hükümete parti organı diye 
bakmayın.» diyor Sayın Çağlayangil. Ne yapa-
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lım; Hükümet parti organı gibi çalışmıştır da 
ondan. Yani geçmiş böyle gelmiştir. Kuşkumuz 
olaylara dayanıyor, somut tutuma dayanıyor. 
Tüfekli nıüfeJk'li saldıranların başını sonra ba
kıyoruz, parti merkezinde ikramcı olarak görü
yoruz. Bunları hep gazetelerde okuduk. Bir 
bakıyoruz Konyakla ayaklanma oluyar, 18 der
nek ayaklanmaya katılıyor, 18 dernek baştanı 
da aynı partiden; biri de o partiye eğilimli bir 
kimse. Bakanı gidiyor tebrik ediyor; toplantı 
yapıyor, sabahleyin savunuyor. 

Şimdi bütün bunları yaşarken kuşku duy
mamak, rahat rahat «Böyle bir şey olmaz.» di-
lebilmek rahatlığını biz duyamıyorsak kusura 
bakmayın. 

Arkadaşlar, Anayasada iki yetki, bir görev 
vardır. Anayasanın bu felsefesine dikkatinizi 
çekerim, şikâyet ediliyor çünkü. Yasama, yet
kidir, yargı, yetkidir; yürütme, görevdir. Gö
revliyi yetkilerin üstünde herhangi bir etkinli
ğe Anayasa itmek istemedi. Şimdi, yetkili temel 
kurumun yetkilerine karışımı görevliyi yetkili 
kılıyoruz. Temel felsefedeki çatışma; sayın söz
cüye arz etmek isterim ki, burada başlıyor. 

Sonra, Hükümete neden parti dedim; aynı 
şeyi arz ettim, fazla durmayalım, toplantılarda 
o zaman önerge verdik, kabul etmediniz gitti. 

Şimdi arkadaşlar; komünizm tablosu falan 
çizildi korkuldu.. Sanıyorum ki, içimizde komü
nizme, «Şunu rejim olarak benimseyelim» di
yecek kimse yok. (A. P. sıralarından «Belli ol
maz» sesleri). Belki öylesiniz; ben karışmam 
isiz e; ama 12 Mart öncesi tutum, komünizmin 
de, anarşizmin de, faşizmin de aradığı tutum
dur. Öyle ortam arar. Kurtarıcı arar. İşte, çı
kar çocuk, «Kurtarıcı benim» der. Çünkü orta
da kimse kalmıyor. 

«Bunları hep unutup da, sanki yeni bir dün
yaya geldik.» dediler. Benim evimi aramadılar 
mı? Altı saat nöbetçi arkada durdu, parlamen
ter olduğum halde, söylediğim halde. Bu döne
mi yaşadık. Parlamenter evinde rahatsız, öbür 
taraf savaş meydanı; bu ortam nereye gider, 
anarşiye gitmez d e l 

«Uzman mahkemenin karşısında mısınız?» 
dediler. Hayır, efendim. Arkadaşlar sayıyor, el-
bete gerekli. Biz, yargı bütünlüğünü bozacak 
böyle organlara karşıyız. 

J Bir noktayı daha, akademik bir tartışmaya 
Sayın Çağlayangil girdiği için arz edeyim. Sos
yalizm, komünizm konuları tartışılması... 

i Tartışılması doğru; dünya böyle bulmuş. 
Örnek vereceğim izin verirseniz. Özgürlük tar
tışılması yapıldığı yerde aşırılıklar iflas ediyor. 
Özgürlük tartışılması yapılmayan yerde aşırı
lıklar çekiciliğini koruyor. Toglıattı Çetarez 
1945'te 1946'da, «Bir gün Ruslar sınırımıza ge
lirse, ben onlarla beraberim.!» eliyordu parlâ
mentoda. Yirmi, yirmilbeş yıl sonraki tartışma
da ne diyor Garaudy? «Bizim kafamız yok mu? 
Rus ne karışır bizim rejimimize? Ne işi var 
Rusya'nın Çekoslovakya'da?..» Bu, serbest tar
tışma ile buraya gelmiştir. Ne diyor Fransız 
Komünist Partisi? «Sınıf egemenliği esas değil
dir.» 

Arkadaşlarım, bir komünist partisi, «Sınıf 
egemenliği esas değildir» noktasına nasıl gele
bilir? Okuyorsunuz, söylüyor. «Reformistiz.» 
diyor. Almanya'da, Adenauer kapitalist; "VVilly 
Brandt sosyalist Adenauer zamanında en yük
sek bilim ödülünü marksizmi, sosyalizmi, komü
nizmi en iyi öğreten profesöre vermiş. Her
halde, Adenauer, komünist değildi. Neden? 
Karşısındaki de bunu öğrenmelidir, diyor, ya
nındaki gibi ki, karanlığa gitmesin toplum. 
Aşın sol "VVilly Brandt'ı destekliyor ve sonra 
diyor ki aşırı sol; «Hayır, biz sınıf egemenliği 
istemeyiz.» 

Bunlara nasıl varılıyor? Serbest düşün 
ortamında, Düşün ortamı serbest olunca, 
"••"kıp da birisi. «Ben sizi kamçıyla idare ede-
'•-^ı» derse, onun arkasından gidilmez; isterse 

^oraünist isterse faşist olsun. Ama düşün orta-
--pnı yok ederseniz; çekiciliği artar, işte o za-
"ian patlamalar, kontrol edilemeyen yönlere 
kayar. 

İşte görüş temel ayrılığımız burada. Biz di-
""onız ki. düşün ortamı, düşün tartışması, düşün 
özgürlüğü aşırılıkları yok eder. olumlu çözümle
di bulur. Arkadaşlar da diyorlar ki, hayır, ya
sak ederiz, söyletmeyiz; Amerika'da yazılan, 
okunan kitapları biz yasak ederiz, bastırırız... 

Peki soruyorum şimdi; İspanya'da faşist 
mahkeme bile, Sayın Çağlayangil'i yalanlayan 

I bir karar almıştır. İspanya'da faşist rejimin ol-
İ duğunu biliyorsunuz. En yüksek mahkeme, «Ko-
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münizm acık; doktrini ve kitaplarını yaymak, 
okumak, birbirine vermek suç olamaz.» diyor. 

Faşizmin böyle bir metoda gittiği bir dün
yada çare bu; «yasak,» değil çare. 

İşte, onun için tartışılmayan yerlerde bun
lar olur. Tartışma ortamı bunları yok eder. 

Arkadaşlarım, bunları söyledikten sonra, 
dünyadaki gelişmeleri belirttikten sonra, bunun 
nasıl sağlandığını da arz ettim. İşte biz, dünya
da başarısı doğrulanmış, bizim. Anayasa çizgi
sinde kurtuluş yolunu İmi muş ortamın yaratıl
masını istiyoruz. Böyle organlar bu ortama ay-̂  
kırıdır. 

Sayın dostum, «Asgarî müşterek.» buyurdu
lar. Asgarî müşterek Anayasadır. Oturup yeni 
bir asgarî müşterek yazanlayız ki. Asgarî müş
terek Anayasa idi, bunu da karşılıklı oturduk, 
1961'in sonunda bu anlaşmada buluştuk. Kim 
bozdu anlaşmayı! O zaman iktidarı devrede
ceklerimiz geldi, bunda anlaştık. İşte asgarî 
müşterek. O bozulduğuna göre; izin verirse
niz, o zamanki tarafların birisi bugün elbette 
bir parti, bir iktidar olmadığımızı bilecek ka
dar bizim de kafamız var. Bir parlamenter bir 
üye olmaktan ileride bir hak iddia etmiyoruz; 
ama o zaman o görevi yapmış insanlar olarak 
bunu söylemek hakkımız. Anlaşmayı beraber 
yaptık, niye bozdunuz-? Bozmayın. Gelecek kimi 
doğrulayacak, göreceğiz. 

Şimdi arkadaşlar; çok güzel okudular: «Ka
derde, tasada, kıvançta ortak.» dediler. Bunlar 
bizim benimsediğimiz sözlerdi. Anayasaya da 
böyle konmasını istedik ve koyduk. Ha, işte 
böyle ulus istiyoruz biz de; tasada, kaderde, kı
vançta ortak... «Tasada, kaderde, kıvançta or
tak.» derken, birisi toprak kölesi, birisi onu 
sömüren kalmasın diye savunduk şimdiye ka
dar; bunu söyleyenler ona çare bulmadı. «Ta
sada, kaderde, kıvançta ortak.» derken, birisi 
milyarlarca faizsiz kredi aldı, birisi hava aldı. 
«Tasada, kaderde, kıvançta ortak.» derken; say
mayayım bütün boyutlarını, bütün bu uygula
maları söyleyen arkadaşım, o maddeyi okusay-
dı, Hükümet üyesi olarak «Hayır, ben kabul et
miyorum bunları.» deseydi çok daha güzel olur
du. Çünkü Anayasa, «Tasada, kaderde, kıvanç
ta ortak.» diyor. Elbette milleti sevenler böyle 
Anayasalar yapar, milleti sevenler bu Anayasa
lara sahip çıkar. Çünkü bu Anayasa tüm toplu

mu kapsayan, ezilene kurtuluşu öncelikle sağ
lamak isteyen, sosyal adalet adı altında sırtı 
kalın olana çok yük, az olana az yük, taşıyama
yana yük vermeyen, yürüyemeyenin de elinden 
tutan anayasadır. Yergiyi de böyle koyuyor; 
ama alabora ederseniz onu, o zaman herhalde 
milleti seven değil, bir kısmını seven olabilir in
san. 

İşte arkadaşlarım, bizim bu Anayasa felse
fesine gereği gibi uyulmadığı için 12 Marta gel
diğimiz kanısındayız. Siz başka kanıda olabilir
siniz. Bu kanıdan ötürü bunları söylüyoruz. 

Şimdi konuşmaların hepsine karşılık vererek 
vaktinizi almak istemiyorum; yalnız şu nokta 
çok önemli : 

Efendim, hükümetlerin mahkemelerin kuru
luşuna katılmasını, etkilemesini niye yeriyorsu
nuz?.. 

Saym arkadaşlarım, siz bunu bize söyleme
yin, dünya hukukçularına söyleyin. «Ey hukuk
çular, ey anayasacılar, neden böyle kurallar koy
dunuz?» deyiniz. Bizim değil ki yargı bağımsız
lığı ilkesi, yargıç teminatı, kuvvetler ayrılığı il
kesi. Montesquieu'yu suçlaym efendim; bizi ne
ye suçluyorsunuz? «Ey Montesquieu, neden bun
lardan söz ettin.» deyin. Mahkemeye karışma
sın hükümet; ilkesini biz koymadık ki. Mahke
me bağımsızlığı, sanıyorum yargı bağımsızlığı
nın gereğidir bu. 

Şimdi arkadaşlarım, biraz şakaca oldu ama, 
«Bana Yassıada'da işte sormadılar.» dedi. Sa
yın Çağlayangil. Kibarca dediler ki, «Bir daha 
böyle şey yapma demekti o.» O, sormamak var 
ya... Kibarca; bak buraya geldim, bir şey de 
yapmayın... Dileriz ki, ileride bu kibarlığı her
kes, bütün iktidarlar göstersin. Göstermez diye 
kaygumuz var. O bakımdan, siz böyle bir du
rum yaratılmaması için kaygularımızı lütfen 
bölüşünüz. 

Şimdi diyor ki saym arkadaşını; ben de ka
tılıyorum, «Birlik olalım, kardeş olalım, eşitlik 
olalım, bir birimizi yadırgamayalım.» Ne güzel 
söz. Biz, böyle başladık; siz de lütfen böy'e de
vam eden. Saym Çağlayangil'i Yassıada'dan ya
nımıza gelip, aynı şerefli yerle oturmasını bir
çok isteklere karşın önlemedik; açık bıraktık. 
Crelir gelmez onun gibileri ilk defa bize saldırdı. 
Şimdi işi kim bozdu? Anlaşmayı biz mi boz
duk? Buyurun, bütün bu kapılar açık. Kusurlu, 
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suçlu ne olduk 1. «Mahkemede aka çıktmsa, ak
sın; kapı acık.» dedik. 

Arkadaşlarım, konuşmamı bir sözle bitiriyo
rum; böyle mahkemelerin kurulmasını bize de 
önerenler çok oldu. Kanununu dahi çıkardık; 
İnkılâp mahkemeleri, Uygulamadık. Böyle iste
yenler çoktur, ortamda. Hükümetlere, politika
cılara tavsiye ederiz; bu istekler, bu kestirme-
eilero. «Kısa yoldan sonuç alırım.» diyenlere 
kulak asmayınız. O ihtilâl ortamında türlü olay
ların doğurduğu en büyük tehditlerin bize yö
neldiği zaman, inkılâp mahkemelerinin gerçek
ten kanununu da. çıkardık; ama uygulamadık. 
«Siz de lütfen şu kanunu çıkarmayın.» diyoruz. 
Çünkü. «Ondan ders alalım; biz çıkardık, uygu
lamadık; siz de çıkarmayınız.» diyoruz. Bu sade
ce ricadır, herhangi bir şey değildir. Sayın Çağ-
lavangil'in dileklerinin, isteklerinin yapılması
nın bize düşen yönünü belirttim. Kendilerine 
düşen yönlünü de kendilerinden bekleriz. 

Saygılar sunarım. (M. B. G-. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Mumcu -
oğlu.buyurunuz. 

ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) -—• Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rını ; 

Yaktinizi israf etmeyeceğim. Kendisini 13 
"'ildir tanıdığım değerli arkadaşım Sayın Yıl
dızın, bu tasarı ile 1804'ten beri hepimizin in
tisap ile şeref duyduğu büyük milletin rejim 
uğvunda sarfettiği gayretlerdi! heder olmak üze
re olduğu yolundaki beyanı olmasaydı ve bu
nunla. benim devletimin ülkesini, milletini tah
ribe hedef alan bedbahtları muhakeme etmek 
üzere kurmak arzusu ile huzurunuza getirdiği
miz tasarı ile bu bedbahtları yargılamaktan baş
ka bir amacımız olmadığına göre, bunu 27 Ma-
yis'd.a kurulması düşünülen ve hakikaten kendi
si ile beraber karşısına çıktığımız mahkemelere 
teşbih etmeseydi, İstiklâl Mahkemelerine ben
zetmedeydi huzurunuzu işgal etmeyecektim, tü
mü üzerindeki müzakereler bittikten sonra tek
nik bâzı açıklamalarda bulunacaktım. 

Aziz arkadaşlarım tasarı, değil bu kürsüde, 
Lahoy Adalet Divanında dahi müdafaa edile
cek karokterdedir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, biz de bu memle
keti asgarî kendileri kadar severiz. «Hukukda 
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reform.» diye heyecanla hizmet görürken, bizi 
170 sene evveline götürecek bir tasarıya imza
ya mecbur edecek hiçbir şey düşünülemez. 

Ne yapıyoruz tasarı ile? Anayasa tespit et
miş. Ne diyoruz tasarıda? Üçü adliye mahkeme
lerinden, ikisi askerî mahkemelerden alınacak 
5 hakimli bir mahkeme kurulacak ve bu hâkim
ler adliye mahkemelerinde birinci sınıfa ayrıl
mış hâkimlerden, keza askerî mahkemelerden de 
birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerden olacak; ye
dekler de bu vasıfta olacak; Cumhuriyet sav
cısı da birinci sınıfa ayrılmış hâkim olacak... 

Şimdi, çok rica ederim lütfedin, yedi tane 
Türk hâkimini zulüm âleti olarak seçeceğiz ve 
bunlar bizim demokratik hak ve hürriyetlerimi
zi heba edecek... Bu, insafla bağdaşacak bir eleş
tiri olmaktan uzaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarıda ne diyo
ruz? «Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
umumî hükümleri uygulanır.» Ayrıldığımız nok
talar neler? «Hazırlık tahkikatını Cumhuriyet 
savcıları yapacak.» eliyoruz. Fena mı ediyoruz?.. 
Bu memlekette adlî zabıta var mı? Cumhuri-
vet savcılarının hazırlık tahkikatını yapmaları 
bir teminat değil midir, vatandaş hak ve hür
riyeti bakımından? Ne yapmışız?.. Anayasanın 
emrine teyiden ayrıca Yargıtayda özel daire 
kurmuşuz. Bu, vatandaş hak ve hürriyeti için 
bir teminat değil midir? «"Efendim, ama siz red
di hâkim müessesesi için özel hükümler getirdi
niz. duruşmanın inzibatına ilişkin mesaide özel 
hükümler getirdiniz...» 

Muhterem arkadaşlarım, savunma hakkı el
bette mukaddestir; ama savunma hakkı kadar 
da Devletin en önemli ödevlerinden birisi, yar
gı hakkını kullanmasıdır. Biz, Anayasanın 31 ve 
32 nci maddelerinin metninden ve esprisinin 
zerresinden ayrılmadık. Olağanüstü mahkeme 
kurmadık. Sayın Yıldız'm müsamahasına sığına
rak ifade edeyim, vaktiyle kurulmak istenilen 
ve kendilerinin de hakikaten mâni olduğuna şa
hit olduğum mahkeme, olağanüstü mahkeme idi. 
Olağanüstü mahkeme ile, tabiî mahkemeyi ayır
mak lâzım. Hukukta olağanüstü mahkeme de
mek; müşahhas hâdiseler için mahkemeler kur
mak demektir. Lütfedin, tasarının geçici mad
desine bakm. «Bu kanun yürürlüğe girdikten 
sonra işlenen suçlara bakacaktır bu mahkeme
ler.» diyoruz. Tabiî hâkim esasından nerede ay-
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rılıyoruz da, bu mahkeme bizi götürüyor Sul
tan Mahmııd devrine?.. 

Muhterem arkadaşlarım, eleştiri yapılırken 
de, siyasî rakipler ile yapılan mücadele sıra
sında, biraz da burada imzası bulunan Hükü
met üyelerinin şahıslarının da düşünülmesi lâ
zımdır. Bugün sizi temin etmek isterim, Bakan
lar Kurulunu teşkil eden arkadaşlarım en az 
benim kadar tasarı üzerinde hassasiyet gösteri
len ve bizi gerek Türk kamuoyunda, gerek men
subu olduğumuz Avrupa Konseyine dahil mil
letler arasında küçük düşürmeme dikkati içinde 
büyük heyecan gösterdiler. «Efendim, duruşma
nın inzibatına müteallik hükümler...» deniyor. 
Bunu arkadaşlarım, hakikaten Anayasa ve Ada
let Komisyonunda mevzuu bahis ettikleri za
man, naçizane verdiğim izahat karşısında mut
main oldular. «Reddi hâkim müessesesinde istis
naî hükümler getirdiniz, böyle şey olur mu?..» 
diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun koyduğu esas, prensip, getir
diği ilke, ret; esas itibariyle reddedilen hâki
min mensup olduğu mahkemede incelenir. Eğer, 
o mahkeme reddedilen hâkimin iştirakiyle ku
mlam azsa, başka mercie gider; ama biz bura
da 7 hakimli mahkeme kuruyoruz. Bu kanun 
çıkmadan, Yargıtay Kanunu da çıkmadan evvel. 
Ceza Umumî Heyetinin müteaddit kararları var. 
«Bir heyeti vazifeden alıkoyacak nitelikte ret 
yapılmaz.» diyor. Sonra lütfedin; «İtirazı kabil 
değildir.» diyoruz. «İtirazı kabil değildir.» diyo
ruz; ama «Esas hükümle beraber temyiz edi
lir.» de diyoruz ve tasarının esprisi, seri bir 
yargılama usulünü getirmektir, tesis etmektir. 

Bir dosya, temyiz mahkemesine gittiği zaman. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 308 
nci maddesine göre, evvelâ temyiz mahkemesi 
olayları, vakaları tespitte, kanunların uygulan
masına müteallik hususları incelemeden evvel. 
hukuka aykırılık var mı, yok mu diye tespite 
çalışır. Bunun başında da 308 nci maddenin tes
pit. ettiği esaslar gelir. Neden 308 nci madde?.. 
Mahkeme usulüne göre teşekkül etmiş mi? Hâ
kimler hakikaten bitaraflığı muhil bir durum
da mıdırlar?.. Şu halde, hangi hak burada ih
lâl edilmiş olacak? «Efendim, gecikir.» diyor
lar. Gecikmeyecek. İtiraz edilirse is sürünceme
de kalmayacak mı? Sonra, yine istirham ediyo
rum, 7 tane 1 nci sınıfa ayrılmış hâkimler he

yetine gelecek olan reddi hâkim talebi muva
cehesinde, eğer hâkimin dâvaya bakmaktan bi
hakkın memnu olduğu sebepler varsa, bu in
sanlar çekilmez mi efendim? 

Bu itibarla, ben çok ümit ederdim ki; muh
terem arkadaşlar insan eseridir, kusursuz olmaz, 
tasarının sayam tenkit noktaları söylenir, ama 
bu tasarı bizi aldı 200 sene evveline götürdü ve 
bu tasarı yargıda tecezzüv doğurdu, demek in
safsız bir tenkittir. 

Efendim, fazla vaktinizi almayacağım, ar
kadaşlarını tümü üzerinde konuştuktan sonra 
vine tasarı hakkında mâruzâtımı söyleyeceğim. 

Saygılarımı, sunarım, teşekkür ederim. (A. P. 
ve C. C. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve 
nlkışİP.TO 

BAŞKAN — Sayın Nahit Altan. A. P. Gru
bu adına. 

A. P. GRUBU ADİNA NAHİT ALTAN 
(Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar; 

Sayın Ahmet Yıldız ikinci görüşmesinde bir
çok iddialarda bulundular. Sözünün basında; 
«Bir tek Türkiye'de gösteri yapan solcuya sağ
cıyı karşı çıkardı.» diye bir iddiada bulundular. 
Yani 12 Marttan evvelki Hükümetin sağcıları 
teçhiz edip, solculara karşı harekete getirdiği
ni iddia ettiler. Bunun ispatı gerekir. Hâdiseler 
bunun aksini göstermiştir. Eğer iddia edildiği 
gibi 12 Mart'tan evvelki hâdiselerde o zamanki 
iktidarın en ufak bir kusuru olsaydı, herhalde 
12 Marttan sonra bunun hesabı sorulurdu ve 
Hükümeti icraatından dolayı didik didik eleşti
renler gereken delilleri verirlerdi, vermeleri de 
vatanî vazifeleriydi. Ama biz şunu müsahade et
tik ki. 12 Mart'tan sonra hâdiselerin üzerine ko
nulan teşhis yanlıştır ve bütün aklıselim sahi
bi, art niyefi olmayanlar şunu Öğrenmişlerdir 
ki. bu, rejime karşı yapılan bir harekettir; ya
ni 12 Mart'tan evvel yapılan bütün, hareketle
rin esasında rejimi yıkmak, iktidarda kim olur
sa olsun onu yıpratmak ve bütün müesseseleri 
yıpratarak demokratik rejime nihayet vermek 
ve milleti bu yoldan demokrasinin aleyhine kış
kırtmak, iktidarı ele almaktır. 

Bir taraftan kuvvetler ayrılığından bahse
derken, bir taraftan iktidarın yargı organı üze
rinde sanki bir nevi baskısını var der gibi bir 
duruma düştüler. İktidar ne yapmış?.. İktidar 

| suçluyu yakalamış, gereken tahkikatı yapmış, 
kemlilerinin de beyan ettiği gibi, bağımsız 
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hâkime teslim etmiş, ama ne yapmış hâkim?.. 6 
Mart 1971 tarihinde Müfit Özdeş'i, Erhan Er-
doğmuş'u derhal salıvermiş. 12 Marttan sonra 
kurulan mahkemeler bunları aramış bulamamış. 
Bunda Hükümet mi kusurlu, yoksa bunları sa
lıverenler mi kusurlu? 

Hükümet daha ne yapmış?.. İkaz etmiş, se
beplerini açıklamış ve «Benim verilen görevi 
yapmaya müsait yetkim yok. Birçok müessese
lere dağıtmışınız, müesseseler arasındaki ahenk
sizlik bu hadiselerin sebebidir.» demiş; fakat 
bunu evvelâ anlamak istememişler, ama 12 
Marttan sonra bunların hakikat olduğu meyda
na çıkmış ve partilerüstü kurulan Hükümet va-
sıtasıyle 2 kere geçmiş iktidarın; yani 12 Malt
tan evvelki Adalet Partisi iktidarının beyanla
rının doğruluğu meydana çıkmış ve Anayasanın 
bu yolda değiştirilmesi hususu bizzat o Hükü
metler tarafından teklif olarak gelmiştir. Bu 
da, 12 Mart evveli Hükümetin her hâdisedeki 
teşhisin isabetli olduğunun en bariz delilidir. 

Fikir tartışmaları yönünden Fransa'dan, Al
manya'dan misaller veriyorlar. Misalleri o şe
kilde verirken, Fransa'da olan mahkemelerin de 
Türkiye'de kurulmaması lâzım geldiğini beyan 
ediyorlar. 

İşinize geldiği zaman FransaYlaki şu mües
sesenin iyiliğinden bahsedersiniz, işinize gelme
diği zaman Fransa'daki şartların ayrı olduğu
nu, Türkiye'deki şartlarla bağdaşmayacağı için 
Türkye'deona mümasil mahkemelerin kurulma
ması lâzım geldiğini iddia edersiniz. Ya hepsi
ni beraber alalım, mütalâa edelim, ya da hiç al
mayalım. Fransız milletinin hoşgörürlüğünü, 
Fransız üniversitelerinin durumunu. Fransa'da
ki diğer müesseselerin durumunu nazarı itiba-
re alalım, eğer bizde de aynı müesseseler var
sa, onları da oradakiler gibi aynen ihdas ede
lim. 

Bugün İngiltere'de mezhep kavgaları olu
yor, bölücü hareketler oluyor, anarşik olaylar 
oluyor; ama hiçbir zaman Hükümet suçlanmı
yor ve rejimi korumakla mükellef olan kuvvet
lerle Hükümet beraber hareket ediyorlar, Tür
kiye'mizde de aynı şeyleri bekliyoruz. Madem
ki, her şeyi aynı müesseseleriyle almak istiyo
ruz, aynı müesseselerin Türkiye'de de ihdas 
edilmesine taraftarsanız, beraber halledelim. 

12 Mart muhtırasından evvel Hükümet, Par
lâmento içinde bu anarşik olayları tahrik ve teş
vik edenlerin bulunduğunu iddia ettiği zaman, 
buna hiç kimse karışmamış ve bunun doğru ol
duğunu ileri sürmemişti. Ama hadiseler bize 
göstermiştir ki, 12 Marttan sonra da Parlâmen
to içinde bulunup ve dokunulmazlık zırhı altın
da anarşiyi destekleyenler, teşvik edenler ve 
bizzat içinde bulunanlar vardır ve bugün de 
mahkemelerdedirler. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

Öyleyse, evvelâ kimin kimi suçlayacağının 
muhasebesini burada yapmayalım. Daha ileri 
adımlar atmak istiyorsak, geçmişi bırakalım ve 
geçmişten aldığımız derslerle gelecek için ne gi
bi tedbirler almamız lâzım geldiği hususunda 
birleşelim. 

İşte bugünkü Devlet Güvenlik mahkeme
leri geçmişteki bu alınan derslerin bu mu
hasebesidir. Bunu bu şekilde mütalâa etmek 
lâzımdır. Yoksa, birbirimizin muhasebesine gi
rersek, 'kimse haklı çıkmaz. Daha çok teca
vüz! mahiyette konuşanlar daha çok kusurlu 
çıkarlar. Bunu buradan zapta geçmesi için arz 
ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üze
rinde gruplar adına konuşmalar bitmiştir. Ki
şisel konuşmalara geçmeden evvel bâzı önerge
ler var, onları takdim ediyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 284 sıra sayılı Devlet 

Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve yar
gılama usulleri hakkında 'kanun tasarısı mü
zakerelerinin bitimine kadar oturuma devam 
olunmasını arz ve teklif ederim. 

A, P. Grup Başkanı 
Samsun 

Fethi Tevetoğliı 

BAŞKAN — Okunan önerge üzerinde lehte, 
aleyhte konuşmak isteyen sayın üye var mı? 
Yek. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir başka önerge var, arz ediyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
284 sıra sayılı Devlet Güvenlik mahkeme

leri ^kanını tasarısının görüşmelerinde şahsı 
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adına konuşacak sayın üyelerin «10'ar da
kika» ile konuşmaların tahdit edilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

İzmir Bilecik 
Orhan Kor Orhan Tuğrul 

•SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Aley
hinde söz işitiyorum, Sayın Başkan. 

•SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
aleyhinde.. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Atalay. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, ben daha evvel istedim. 
BAŞKAN — Özür dilerim efendim. Buyu

run, Sayın Ha zorda ğh. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Devlet Güvenlik mahkemelerinin "kuruluşu 

hakkındaki kanun tasarısı üzerinde akşam
dan beri konuşmalar yapmaktayız. İlk nazar
da bu konu üzerinde uzun konuşmalar yapıl
mış ve mesele aydınlanmış gibi gözükmekte
dir; fajkat konu o şekilde ortaya konulmuştur 
ki, Türkiye'de âdeta Anayasaya aykırı bir 
mahkeme kuruluyormuş gibi bir hava yara
tılmıştır. Bu konu üzerinde konuşulacak çok 
söz vardır ve verilecek birçok cevaplar var
dır. Onun için lütfen bu konusmakın tahdit 
etmeyin, 10 dakikada bu fikirlerin ifade 
edilmesi mümkün değildir. Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun müzakeresinde olduğu 
gibi, hiç değilse bu konuşmalara 20 dakikalık 
bir tahdit konması lâzımdır. 

Bu konu üzerinde biz de fikirlerimizi söy
leyeceğiz. Sayın Ahmet YıMız'm fikirlerine 
karşı biz de fikirlerimizi ifade etmek imkâ
nını bulalım. Onun için konuşmaları K) da
kika ile tahdit etmeyelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Konuşmalar 10'ar dakika 
ile sınırlandırılmıştır. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Şahısları adına söz alanları aleyhinde, le
hinde, üzerinde konuşmalar şeklinde tasnife 
tabi tutmanızı rica ederim. 

Saygılar. 
Burdur 

Faruk Kına y t ürk. 
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BAŞKAN — Bu isteme göre işlem yapıla
caktır. 

Şimdi, sez almış olan sayın üyelerin isimle
rini arz edeceğim ve lehinde, aleyhinde, üze
rinde sıralamasına tabi tutacağım. 

Sayın Sırrı Atalay?.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Hikmet İsmen?.. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) —Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu?.. 
SELÂHATTIX CİZRELİOĞLU (Diyarba

kır) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Hazerdağlı?.. 
SALİM HEZERDAĞLI (Elâzığ) — Le

hinde. 
BAŞKAN — Saym Hüseyin Öztürk?.. Yok. 
Sayın Orhan Akça ?.. 
A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil?.. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu?.. 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Lehinde. 
BAŞKAN — Saym Kınaytür]k?.. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Üze
rinde. 

BAŞKAN — Saym Meuteseoğlu ?.. 
HALDUN MENTEŞEOĞLU (Aydın) — Le

hinde. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko

nuşmalar 10 dakika ile sınırlıdır. 8 ııci dakika
da saym hatipleri ikaz edeceğim. Sayın ha
tiplerin süre bakımından Başkanlığa yardımcı 
olmalarını bilhassa istirham ediyorum. 

Saym Hazerdağlı. lehinde buyurunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarını; 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulma
sını, yakın geçmişte Anayasaya bir madde ek
lenmesi münasebetiyle uzun uzadıya tartışmış
tık. Şimdi, Anayasanın İra maddesinin gereğini 
yeıine getirmek için İra tasarıyı görüşmekte
yiz. 

Anayasaya bu hüküm konulduğu zaman, 
konu uzun uzadıya tartışmalara sebeboldu. Sa
ym Millî Birlik Grubu bu hükmün tamamen 
karşısına çıktı Saym Cumhuriyet Halk Parti
si Grubu ihtisas mahkemelerini kabul etmekle 
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beraber, sadece hâkimlerin, savcıların atanma
ları hususuna karşı çıktı. Konu da en çok bu 
mesele üzerinde düğümlendi, durdu. Yani hâ
kimlerin, savcıların Hükümet tarafından atan
ması konusunda düğümlendi, durdu. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, anlaşılıyor 
ki, o taiftışmıa'kndain Yüce Senato nasibini ala
mamış ki, yeniden bir Anayasa tartışması orta
ya kondu ve bugün akşamdan beri de Anaya
sa. değişikliği sırasında kabul ettiğimiz bu hü
kümleri yeniden tatışır hale geldik. 

Muhterem arkadaşlar, mademki mesele bu
raya kadar getirildi, ister istemez bunlara ce
vap vermek gerekiyor. 

Anayasaya eklenen bir madde ile ihdas edi
len bu Devlet Güvenlik Mahkemelerinin fazla-
sıyle ilzam edildiği kanaatindeyim. Onun için 
ben de ister istemez yine geçmişe dönerek ce
vap vermek ihtiyacını duyuyorum. 

Arkadaşlarım, Sayın Ahmet Yıldız arkada
şımız, «Bu rejimin kaderiyle ilgilidir» gibi 
meseleyi ilzam ettikçe ilzam ettiler, büyüttük
çe büyüttüler. Ne yapıyoruz muhterem arka
daşlarım? Devlet Güvenlik Mahkemesini kuru
yoruz. Devlet Güvenlik Mahkemesini kurarken 
Anayasada neye dayandık? İki gerekçeye da
yandık ; 'birisi ihtisas, diğeri sürat, İhtisasa bir 
diyeceğimiz yok. Sayın arkadaşım da öyle dü
şünüyor, «Uzman organlar yetiştirelim» diyor. 
Uzman organlar yetiştirelim demek, ihtisası ka
bul etmek demektir. Gerçekten bugün, hâkim
lerimiz, savcılarımız komünizmi, sosyalizmi, 
Marksizm! Leninizmi birbirinden ayıran, tef
rik eden ihtisasa sahip değiller. Bunun için ih
tisasa ihtiyaç var, bunda müttefikiz. 

Sürate gelince; mahkemelerin süratli işledi
ğini Türkiye'de kimse zaten iddia etmiyor. Sü
ratte de ittifakımız var. Kala kala ne kalıyor? 
Kala kala buraya tayin edilecek yargıcın, sav
cının tayinindeki usul. Buralara hâkim, sav
cı tayin edilecek; bunu kim yapacak? Yüksek 
Hâkimler Kurulu mu namzet göstersin, yoksa 
Hükümet mi namzet göstersin? Yüksek Hâkim
ler Kurulu namzet gösterirse ne olur, Hükümet 
namzet gösterirse ne olur? Hükümet de hemen 
atamıyor ya; o da aday gösteriyor, . Yüksek 
Hâkimler Kurulu da aday gösteriyor. 

Muhterem arkadaşlarım ben, Yüksek Hâ
kimler Kurulu tarafından gösterilirse daha iyi 

olur yahut Hükümet tarafından gösterilirse da
ha kötü olur gibi bir münakaşanın içine girecek 
değilim. Esasında Yüksek Hâkimler Kurulu me
selesini ele almak lâzımgelir. 

Sayın Ahmet Yıldız arkadaşımız, mütema
diyen Anayasanın bağımsız yargı prensibi gibi 
evrensel kuralları öne sürerken sanki bütün 
dünyada; (Bağımsız yargı Yüksek Hâkimler 
Kurulu) sanıyorlar. Hayır arkadaşlarım, böyle 
bir şey yok. Demokrasinin beşiği İngiltere'de 
Yüksek Hâkimler Kurulu değil, hâkimleri Hü
kümet tayin ediyor, atıyor. İngiltere'de böyle. 
Fransa'da bir aralık Yüksek Hâkimler Kurulu 
atadı, De Gaülle geldi değiştirdi. Belçika'da 
yok, Holanda'da yok. Demokratik memleketle
rin hiç birinde yok. Sadece İtalya'da var. Ka
la kala İtalya'da kalmış. İtalya da bugün keş
mekeş içerisinde; bizim geçmişimizden daha da 
kötü hallerde olduğu hepimiz tarafından bilinen 
bir gerçektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Hâkimler 
Kurulu eliyle yargı organlarının teşkili, mutla
ka muvaffak olmuş bir müessese de değildir. 
Ben geçen defa Anayasa tadilinde de arz et
tim, sütten ağzımız yandığı için biz Yüksek 
Hâkimler Kurulunu getirdik. Belki de bu usul
den bir gün vazgeçeceğiz. Yüksek Hâkimler 
Kurulu mutlaka en iyiyi seçiyor, en doğruyu 
seçiyor, en güzelini yapıyor diyemeyiz Türkiye' 
de. İşte tatbikat meydanda, gözüküyor. 

Sayın Yıldız arkadaşımız, «Seçimi kaybet
miş bir iki Adalet Partili gelir, yarın burada 
hâkim olur.» diyor. Zaten Balmumcu'ya gitmiş 
adam, gelmiş Yüksek Hâkimler Kurulunun Baş
kanı olmuş. Ne diyebilirsin? Olabilecek bu. Bu
gün Yüksek Hâkimler Kurulu zaten taraflar
dan, zaten partilerin adamlarından teşekkül 
ediyor; kendisi de itiraf ediyor. Yani Yüksek 
Hâkimler kurulunu mutlaka iyi seçen, mutlaka 
doğruyu yapan -bir müessese olarak kabul ede
meyiz ki. 

Tekrar ediyorum, Yüksek Hâkimler Kuru
lu demek, Anayasanın bağımsız yargı meselesi 
değil. Hükümetin tayini ile de bağımsız yargı 
oluyor. Bu mutlaka, «Anayasanın hükmü ihlâl 
edildi, bağımsız yargı zedelendi, kuvvetler ay
rılığı prensibi ihlâl edildi» mânasına gelmez. 
Yok böyle bir sev. 
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'Buraya nasıl hâ'künıler seçilecek? Birinci sı
nıf .'hâkimler. Birinci sınıf hâkimin seçilmesinde 
de nü Hükümet müessir olacak?. Sanki Hükü
met önceden 'bunlar birinci sınıfa gelsin diye 
uğraşacak. Dünya kadar birinci sınıf hâkim var
mış da, efendim bunların içinden herhangi biri 
seçil inmiş... Yani mutlaka Hükümetin seçtiği, 
(zalim demeye dilim varmıyor) haksızlık ede
cek Yüksek Hâkimler Kurulunun seçtiği mutla
ka iyi mi olacak? Yo'k muhterem arkadaşlarım. 
Yüksek Hâkimler Kurulu, kurulduğu günden 
bugüne kadar çok iyi işlemiş değildir. İçi yanık 
bir arkadaşınız olarak ifade ediyorum ki, Yük
sek Hâkimler Kurulu Türkiye'de muvaffak ol
mamış bir müessesedir. 

Keçim demek, mutlaka, en iyiyi, doğruyu 
hulmak demek değildir. Secim ayrı bir şey, lâ-
yıkını seçmek ayrı bir şey. Yüksek Hâkimler 
Kurulundan seçildiği zaman; kim iyi kulis ya
parsa, kim en çok adamlarını toplayahilirse o 
seçilebiliyor. Yani mutlaka ihtisas sahiibi olanın 
seçileceğine dair bir kayıt var mı; yapıldı mı; 
seçildi mi şimdiye, kadar?.. Parlâmentoda nasıl 
seçildiklerini gördük iste. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ahmet Yıldız 
maddeleri okurken işi öyle başka bir istikamete 
sevk 'ettiler ki, sanki yepyeni hükümler sevk edi
yoruz. Bu 'tasarının 10 ncı maddesinde, «(Mahal
lî Cumhuriyet Seveısı veya suç askerî bir mahal
de işlenmişse usulüne göre askerî savcı, ihbar 
veva herhangi bir suretle bu kanun kapsamına 
giren bir suçun işlendiği zehabını verecek bir 
hale muttali olur olmaz...» diyor. Arkadaşım 
bunu okuduğu zaman sanki yeni bir hüküm 
zannediyor. Arkadaşlarım, bu bizim Ceza Usu
lü Muhakemeleri Kanununun 153 neti maddesin
de var zaten. Aynen o hükmü buraya koymuş, 
viro-ülünü değiştirmeden koymuş. Ceza Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 153 neü maddesi ba
kınız ne diyor. «Cumhuriyet Müddeiumumisi ih
bar veya herhangi bir suretle bir suçun işlendiği 
zehalbını verecek bir hale muttali olur olmaz...» 
tasarıda da aynen «Olur olmaz...» diyor. Bunla
rı tetkik etni'eden ille de «yeni bir hüküm geti
rildi» diye kıyamet kopartmanın mânası yok. İş
te aynı hükümler. «Zehabını» kelimesinin mana
sım iyice bilmemiz lâzım gelir. Zehap demek 
arkası mutlaka yalan çıkacak denmek değil. De
mek ki, arkadaşımız bunu o mânada anlamak 

I istiyor, yahut böyle »anlıyor. «Zehalbını verecek» 
I dedi ini, müddeiumumi dâva açmaya mecbur

dur. Ama, 'beraat eder, ama menî muhakeme ka-
I rarı verir, ademî takibat kararı verir, geçer gi-
I dev. 
I Yani yeni birşey gelmiyor. Arkadaşımın de-
I diği gibi ihbar, şikâyet., 'bunların hiçbirinin ye-
I ri yok.. Tamamen hukuk kurallarına uygun. 
I Yalnız Hükümet atamasın, Yüksek Hâkimler 
I Kurulu atasın.. Dünyanın demokratük bütün 
I ülkelerinde hâkimleri Hükümet atıyor. Bizim 
I 'memleketimizde istisnaî olarak, ('Sütten ağzımız 
I yanmış yoğurdu üfleyerek yiyoruz misali) Yük

sek Hâkimler Kurulunu kurmuşuz, Anayasaya 
I bu hükümleri ithal etmişiz diye, bağımsız yargı 
I prensibini ihlâl ettiğimizi kimse söyleyemez. 
I Muhterem arkadaşlarını, bu mahkemelere 
I Türkiye'de ihtiyaç var. TürkiyeVIe geçmişte yar-
I gı organlarımız bu suçlar üzerinde gereği kadar 
I durmadılar. Bu sebeple bu mahkemelerin kurul-
I ması hir ihtiyaç halini aldı; maddelerde yine 
I izah edeceğim. 

I Muhterem arkadaşlar, acıdır, dillim söyleme
ye 'varmıyor, fakat söyleyeceğim; 12 Mart öncesi 

I biri kalktı, «Türkiye'de 5 milyon Kürt vardır» 
I dedi. Savcıya gittim, «Harekete geç» dedim, 
I freçmedi. Bugün hâlâ, «Kuran Anayasamızdır» 
I diyenlere karşı savcıların harekete. geçtiğini 
I «"örmüyoruz. Cumhuriyet aleyhine islenen suç

lara, karşı savcılar harekete geçmediler, vazife
lerini yapmadılar. Onun için bu ihtisas mahke-

I melerine, özel bilgi sahibi olan mahkemelere, 
I Devletin güvenliğini koruyacak mahkemelere 

ihtiyaç vardır ve hu bir zaruret haline geldi, 
onun için bu mahkemeleri kabule mecburuz. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Ata-
iay... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kurulacak bu 
mahkemeleri gerektiğinde Lâhey'de Yüksek 
Adalet Divanı önünde bile savunulabileceğini 
sayın Adalet Bakanının bu kürsüden ifade et
mesi gerçekten eok düşündürücü bir durumdur. 
Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa; yanılıyorsam 
kendileri beni düzeltirler, Anayasanın 136 ncı mad
desi değişikliği sırasında Sayın Mumcuoğlu bu 
değişikliğe ya olumlu oy vermedi, ya aleyhte oy 

I verdi yahut bulunmadı. Müspet oyu olmayan 
[ Sayın Mumcuoğlu 'mm, şimdi bunu rahatlıkla 
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Yüce Adalet Divanı önünde bile savunabilece
ğini düşünmek, insanın zihin faaliyetleri içeri
sinde, «Kader bu» demekten başka elinden ge
lecek bir şeyi yoktur. 

Devletin güvenliği, Devletin güçlülüğü, Dev
letin itibarı, bu ülkede yaşayan her insanın yü
reği üzerinde titreyeceği bir konudur. Devle
tin var olması, o ülkede yaşayan insanların in
san olarak yaşamasını sağlar. Devletin güçlü 
olmasını kim istemez 'ki?.. Ama Devletin güven
liğinin sağlanmasının nasıl temin edileceği hu
susunda ise düşünceler, görüşler, ilkeler ayrı
dır. Devletin güvenliğinin sağlanabilmesi, hiç 
olmazsa asgarî bir ölçü içerisinde hukukun üs
tünlüğü prensibine uymalıdır. Hiç olmazsa, al
tında imzamız bulunan İnsan Hakları Anasöz-
leşmesine uymalıdır; ama Devletin güvenliği, 
iktidar felsefesine ters düşen düşüncelerin üze
rinde bir baskı unsuru olarak getirilmek istenirse; 
Devletin güvenliği, iktidar devamı hevesine bir 
araç olarak getirilmek istenirse, bu takdirde gö
rüşlerde ayrılık elbette ki, olacaktır. 

Şimdi tasarının 23 ncü maddesine hep bera
ber bakalım Anayasanın 147 nci maddesine ay
kırı olmadığı, yurttaşlık dersini dördüncü sı
nıfta okuyan çocuk bile söyleyemeyecektir. Bu 
yasanın 9 ucu ma del esinde tasrih edilen suçlar
dan herhangi birinin işlendiği ihbar ve şikâye
ti üzerine ve iddia, suç üstünde bir ihbar ve şi
kâyet ise, Anayasa Mahkemesinin Başkanı, Yar-
gıtaym Başkam. Sayıstaym Başkam, Askerî 
Yai'gıtaym Başkanı, üyeleri ve Güvenlik mah
kemeleri savcıları tarafından haklarından der
hal soruşturma yapılabilecektir ve gerektiğinde 
tutuklanabileceklerdir. Böylesine bir yasayı ge
tirip, Adalet Divanı önünde bile savunabilir, 
diye bir hukuk devleti zihniyeti içerisinde sa
vunmaya imkân yoktur. Anayasanın 147 nci 
maddesine tam anlamıyle aykırı olan İni 28 ncü 
maddeye hangi gönül rahatlığı içerisinde, hu
kuk anlayışı olan bir insanın oy verebileceğini 
cidden düşünmemek ve merak etmemek müm
kün değildir; ama Hükümet bir şeyi yapmış
t ı r ; yalnız dikkat etmiştir, münhasıran kendi
sini, kurulacak bu mahkemelerin önüne gön
dermekten kurtarmanın yolunu bulmuştur ve 
bunu getirmiştir. Bu maddeyi gayet dikkatle 
almış bulunmakta dır. 
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Ne yasama organları üyeleri için, ne Cum
hurbaşkanı için, ne de Anayasanın 147 nci 
maddesinde, yargılamalarının izni ve yargıla
malarının yapılmaları için özel statüye tabi 
olan diğer bütün müessese ve kurumları bu 
yargılama usulleri içerisinde bu mahkemelerin 
savcılarına ve soruşturmalarına açık bırakmış
tır. Herhangi kayıt ve şart içerisinde en ufak 
bir ihbar ve şikâyet altında eğer suç üstü iş
lenmiş ise, tutuklama imkânına dahi sahih ola
caktır. Tutuklama imkânına sahilbolunca, bu 
yasa. içerisinde gözaltına almak da mümkün 
olaibilec ektir. 

Bu maddeyi, yeryüzündeki hukuk devletle
rinde, Batılı' anlamda herhangi bir hukuk dev
letinde bulmaya imkân olmadığı gibi, Habeşis
tan'da, Kongo'da dahi bulmanız mümkün de
ğildir. Böylesine Anayasaya aykırı, böylesine 
Devlot zihniyetine aykırı, böylesine demokrasi 
denen kurumlar arasındaki muvazene unsurla
rına aykırı olan hükümleri nasıl getirebilirsi
niz? Hükümet bir şeye, demin de işaret ettiğim 
bir şeye çok dikkat etmiştir; hepsini bu mah
kemelerin önüne rahatlıkla lıır akabilin iştir. İzin 
alındığı takdirde gidebilecek, ama suçüstü oldu 
mu izine falan lüzum olmadan tutuklama hali 
mümkündür. Yaktım kısa olmasaydı maddeyi 
okuyacaktım, fakat sırası geldiğinde ifade ede
ceğim. Böylesine bir duruma gelmiş bulunuyo
ruz. Anayasaya aykırı maddeleri teker teker 
ifade edeceğini daha. 

Şimdi bir konuya gelmek istiyorum, bu kısa 
zaman içerisinde Devletin korunması için hukuk 
prensipleri içerisinde sanılmasın ki düşünce ye
nidir. Sene 1964, Sedat Çumralı Cumhuriyet 
Halk Partisi Adalet Bakanı. Ankara Üniversi
tesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerine, Ana
yasa nizamım korumak için bir tasarı hazırlat
mış bulunmaktadır. Görevi aldığım sırada ta
sarı yeni bitmişti. Hükümete götürdüm, iki cid
dî noksanı vardır. Birisi; 141 ve 142 nci mad
delerin yalnız nazarî olarak maddeler arasında 
işlendiğini gördüm, tatbikatçı mahkemelerden 
görüş alınmamıştı. İkincisi; basma ağır hüküm
ler getiriyordu. 

Bunun üzerine, Anayasa Nizamını Koruma 
Yasası hakkında bir taraftan Ankara Ağır 
Ceza Mahkemesinin üç. Başkanının görüşünü, 
diğer taraftan diğer ilim adamlarının görüş-
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lerdni beklemek üzere bulunduğumuz bir sıra
da Hükümeten çekildik. 

BAŞKAN — Sayın At alay, iki dakikanız 
var efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi dö
nüp haklı olarak sormak mümkün değil midir; 
Anayasa nizamını korumak için hazırlıkları yapı
lan ve bitmiş bir safhaya gelen bu taslağı, böyle 
hükümler içerisinde değil; ama-gerçekten bi-
lâhara .meydana gelen anarşik olayları, sağ tah
rikleri ve Devleti tahrip eden bütün teşebbüsle
ri önleyebilecek karakterde olan bu yasa Ada
let Partisi dönemi içerisinde niçin getirilmemiş
t i r ; bunu haklı olarak sormak mümkün değil 
midir? Hani Sayın Çağlayangil diyorlardı ki; 
«Biz mahkemeleri şu şekilde gördük; çantasın
da üç tane tabancayla mahkemeye gidiyor. Mah
kemeye gönlerirsiniz delil yoktur, mahkemeye 
gönderirsiniz sadece polis veya MİT'in rapor
ları üzerine gider; elbette ki mahkeme bira

lar...» Bana gösterebilir misiniz ve söyleyebilir 
misiniz ki, haklarında ciddî deliller gösterilmiş 
ve tanzim edilmiş falanca anarşist Ankara as
liye veya sulh ceza veya ağır cezasının şu gün
lü oturumunda salıverilmiştir? Ama bir tarafta 
siz; komando birliklerini kurdurursunuz, göz 
yumarsınız, sağ tahriklere göz kırparsınız, kar
deşi kardeşe kırdırmanın yollarını, «Sol.»u ön
leme bahanesiyle bir nizam olarak getirmek is
tersiniz, öbür taraftan da Anayasa nizamım ko
rumak için hazırlanan taslağı bir kenara iter
siniz... Bu zihniyet içerisinde ondan sonra olay
lar olur ve bu olayların kabahatini, sorumlulu
ğunu Türk adaletine yüklemek istersiniz... Ha
yır buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Türk ada
letini açık bir alınla savunmaya mecburuz. Türk 
adaleti, önüne suçlu gidip, hakkında düzenlen
miş belgeler mevcut olduğu müddetçe ne korku 
ile ne yılma ile ne aşın bir zihniyete zebun ol
ma ile onu bırakamaz; ama siz ona delilleri gö
türmezsiniz, siz onu maksatlı olarak bâzı ted
birler içerisinde gönderirseniz elbette ki bırakı
lır. Şimdi bütün bunların çeşitli örneklerini ve
rebilmek için bâzı önergeler vereceğim. 

Müddetim doldu mu Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Doldu efentRm. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Dolduysa 
saygı duyarım; devam etmek ümidi ile. 
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| ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Sayın Başkan, bir dakika tavzih 
için izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(Tekirdağ) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, evvelâ bir hususu arz edeyim. Anayasa
mızın 8 nci maddesine göre, «Anayasa hüküm
leri, yasama, yürütme, yargı organlarını, idare 
ve kişileri bağlar». 

Bendeniz 136 ncı maddenin müzakeresi sı
rasında 136 ncı maddenin 3 ncü fıkrasına beyaz 
oy vermedim. Bunu değil, ömrümde cerayan 
eden önemli gördüğüm olayların hiç birini unut
manı. 

Şimdi, Sayın Atalay'm değindiği mevzua 
geliyorum. Lütfen 9 nen maddenin son fıkrası
nı okusunlar; orada Anayasanın 147 nci mad
desinin 4 ncü fıkrası mahfuz tutulmuştur. Bu 
tasarı ile gelen özelliklerden biri de, yargı bir
liğini sağlamaktır. Bu tasarıda belirtildiği üze-
re, Anayasanın 147 nci maddesinin 4 ncü fık
rasında, Yüce Divanda yargılanmaları icap 
edenlerin göreve ilişkin fiilleri hariç, bütün 
fiilleri, şahsî fiilleri de 23 ncü maddeye girdik
leri takdirde, ki girerler, ancak görevle ilgili ol
madığı takdirde izne tabidir. Görevle ilgili ol
duğu takdirde zaten Yüce Divana giderler; fa-

j kat. 23 ncü maddedeki kişilerin hepsinin Yüce 
Divana gideceğini bu sözlerimle ifade etmiş ol
muyorum. Bu itibarla 23 ncü maddede Anaya
saya bir aykırılık yok, mutabakat teyit edil
miştir. Bu bîr. 

İkincisi, bizim Anayasamızın 79 ncu madde
sinin 2 nci fıkrasında; Sayın Atalay e©k iyi bi
lirler, parlamenterlerin dahi meşruten işledik
leri ağır cezalı suçlar, Anayasams masuniyet, 
hükmünden kısmen mukaddem şekilde olmak 
üzere varestedir. 

Arz ederim. 

I BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu, üzerinde, bu
yurun. 

ISELÂHATTİN CİZRELÎOĞLU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, muhtereım senatörler; 

Devllet •Güvenlik 'mahkemeleri ile ilgili ka
nun tasarısı hakkında konuşmak üzere huzuru-
nuza gelmiş bulunuyorum. 

j Devlet Güven1 ik mahkeme]eri şeklinde nıah-
i kemeler 'kurulması, esasında mevcut normal 
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mahkemelere itimatsızlık ve güvensizlik anla
mını taşır. Zira norma} mahkemeler, sadece fer
din ve cemiyetin değil, aynı zamanda Devletin 
«emniyet ve güvenliğinin de teminat omüessese-
sidirler. 

Tasarının ilitıîva eylediği tipteki mahkeme
ler, Devletin, emniyet ve güvenliğinden ziyade, 
hukuk devleti ilkelerine aykırı, hatalı ve yazıf 
idarelerini vatandasın sağduyudan yoksun ol
duğuna yüklemeye çalışan idarecilerin kendi 
tutum ve davranışlarına karşı gelecek tenkklle-
ri önlemek nıaksadiyle kurulurlar. 

Diğer bir ifade ile, idare edilenlerin huzu
rundan ziyade, idare edenlerin huzurları için 
kurulurlar. Nitekim, bu tasarının Millet .Mecli
sinde kabulünü müteakip Hükümet ortağı bir 
partinin y etildi ki, bu hususu, «Devlet Güvenlik 
maMuimeleıi bir boşluğu doldurmuştur, Batı, 
•komünizme kapısını açmıştır. Çünkü vatanda
şının sağduyusundan emindir Birsisinin gelerek 
vatandaşını kandıracağı endişesi yoktur. Biz de 
ise ÖV© değildir.» mealindeki ifade ve beyanı 
ile açıkça ortaya koymuştur. Ne kadar gariptir 
-ki, bu sözleri ile vatandaşın sağduyusunun ol
madığını, 'kandı rılabileeeğini ifade eden aynı 
•ağız, vatandaşın huzurunda ise, «Sizin sağduyu
nuza güveniyoruz.» diyebilmektedir. Her hakle 
bu da kendi icadı. «Dün dündü, bugün bugün
dür. Dün başka idi, bugün başkadır. Siz gazete
lere ve Meclis zabıtlarına mı inanacaksınız. 
yoksa ha^a mı?» şek! imle ki kendine özgü felse
fe ve. formülüne dayanmasından ileri gelmekte
dir. 

Şurası katiyetle bilinmelidir ki, gelmiş geç
miş idarelerin hatab ve yanlış tutum ve davra
nışlarına rağmen, bugüne kadar Türkiye'ye ko
münizm girem'e in işse, bu tamamen 'milletin kuv
vetli sağduyusundandır. Anayasa ve hukuk 
devleti ilkelerine saygılı, kuvvetli, basiretli ve 
vatandaşın sağduyusundan ermin idare ve idare
ciler böyle mahkemelere lüzum dahi hissetmez-
ler. 

Görüşülmekte olan tasarının bizzat gerekçe
sinde esas ve mesnet olarak ileri sürülen husus
lar bu mahkemelerin kurulmasında zaruret bu
lunmadığını açıkça göstermektedir. Tasanda, 
«Son yalarda yen" suç ve suçluluk kavramları
nın ortaya çıktığı ve dolayısıyle suçluların ta
kip ve (muhakeme!erinde yeni usuller aranması 
ye bulunması zorunlu hale geldiğinden» den

mektedir ki, bu hususlar yenii bir mahikemfenin 
'kurulmasına değil, olsa olisa, ancak mevcut Ce
za ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanunlarında 
bâzı değişikliklere neden sayılabilirler. 

Gerekçede; «Ceza müesısiriyetini. artırmak 
için 'süratli yargılamayı sağlamak»1 denmekte
dir. Yargılamada sürati sağlamak, doğrudan doğ
ruya ve sadece ceza müessiriyetini artırmaktan 
ziyade, adaletin biran evvel tecellisini temin 
.maksadına dayanır ki, bu da böyle mahkemeler 
kurmak yerline, Ceza, Muhakemelleni Usulü Ka
nununda yapılaca,k değişikliklerle pekâlâ sağ
lan akilir ve hem de bütün ceza dâvalarına da 
şâhıil olur. 

Yine gerekçede; «hususiyet arz eden suçla
rın ihtisaslaşmış mahkemelerde görülmesini 
mümkün kılmak» denmektedir ki, kuruluş tarz
ları bakımlından Devlet Güvenlik mahkemelileri 
ihtisas mahkemesi sayılamaz. Kaldılki, bu mah
kemelerin heyet üyelerimin diğer hâkim ve sav
cılara nazaran farklı ihtisas durumlarının tâyiır 
ve tespit indeki kıstas ve kriteryum ne olacak
tır? Yoksa, bu heyetler özel bir kursa, mı tabi 
tutula eakl ardır ? 

Tasarının 2 nci maddesinde, «Bu mahkeme
lerin, hangi illerde, ne miktar kurulacağına ve 
yargıç ve üyelerinin tâyinine hükümet kanar 
ve11!]' » denmektedir. Bu mahkemeler fevkalâde 
mahkemelerdirler. Bunları hükümetin arzusu
na, takdirine tabi tutmak çok mahzurludur. 
Bunu, «Hükümetin teklifi üzerine, Türkiye Bü
yük M^kt Meelki karar verir.» şekline sokmak 
e ok daha isabetli olur. 

Yine tasarıda, bu mahkemelere yarı sivri'. 
varı askerî bir hüviyet verilmektedir. Neden 
bövlp bb* hususa lüzumı görülmüştür; gerekçe
de tek kel'ime ile dahi izahı yapılmamış veva ya-
r>d ama mistir. Mademki «İhtisas mahkemesi» di-
ve ileri sürülüyor, heyeti, mütehassıs heyet 'ola
cağına 'göre. sadece sivil heyetten teşkil ettir
memenin inandırıcı izahını japmak lâzımdır. 

Tasarının 6 ncı maddesi, bu mahkemelerin 
tamamen siyasî mahiyette olacaklarına açık bir 
delildir. Zira maddede heyet üyelerinin seçim
leri her ne kadar kurullara verilmişse de, seei-
l'eee'k adayların hükümet tarafından -gösterili e-
ceğinin şart koşulmuş olması, bu mahikemıeler'in 
Devlet Güvenlik Mahkemesi yerine. Hükümet 
mahkemesi veya siyasî mahkeme durumuna pe-
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pekçolk -mahzurludur. Bunun içindir ki, aday 
göstermek işini de tamamen Yüksek Hâkimler 
ve Yüksek Savcılar Kurullarına bırakmak çok 
daha âdil ve güvenilir bir tarz olur. 

Tasarıda, bir taraftan bu mahkemelerin 
ağır ceza mahkemeleri mesabesinde bulundukla
rı ileri sürülürken, diğer taraftan 13 ncü mad
denin 1 ııci fıkrası, ile, Devlet Güvenlik mah
kemeleri bütün mahkemelerin üstünde bir mah-
ıkeme durumuna sokuluyor ve kendisine sadece 
kendi görev ve görevsizliğine değil, aynı za
manda diğer .mahkemelerin görevlilik veya gö
revsizliklerine de karar vermek gibi bir hak 
tanınıyor. Bu fıkraya göre, bir mahkeme bir 
davayı rüyet ederken, Devlet Güvenlik Mah
kemesi bu davanın kendisinde görülmesi gerek
tiğine karar verecek ve davayı görmekte olan 
mahkemenin elinden çekip alacak. Bu hangi 
hukuk mantığı ile izah -edilebilir?. 

17 nci maddenin ikinci fıkrasında; «Yedek 
üyelerin» tabiri vardır. «Asil veya yedek her 
hangi bir üyesinden.» denmemiştir de, neden 
sadece «Yedek üyesinden» denmiştir. Hükü
met tasarısında bu yoktur, Komisyonca ilâve 
edilmiştir. Neden ilâve edilmiş olduğu husu
sunda da hiçbir izahat yoktur. Halbuki bunun 
izahı gerekir. 

18 nci maddede; «Zabıta; soruşturma sebe
biyle sanığı, tanığı, bilirkişiyi ve suçtan za
rar gören şahsı hâkimin emirleriyle istenilen 
yerde hazır bulundurmaya mecburdur. Bu 
emir çağırılanlar halkkmda zabıtaya zor kullan
ma yetkisini de verir.» demektedir. İlkel ce
miye tlerdeki -adalet sistemlerinde dahi böyle 
bir hükme raslamalk her haldeki mümkün de
ğildir. Tanık, bilirkişi ve suçtan zarar gören 
şahsı da sanıık gibi mütalâa eden bu madde kar
şısında sadece sorulur; «Bu, hukuk anlayışını 
insanlık ve adalet duygusunu hiç mi rencide 
etmiyor, zedelemiyor ?.» 

22 nci maddenin son fıkrasında; «Sanığı, 
yetkili hâkim önüme götürmek için gerekli sü
re, bu müddetlere dâhil değildir.» denmekte
dir. Belki bu süre ne kadar olacaktır?.. Va
sıta yok, tahsisat yok, eleman yoksa uzayıp 
gidecek midir?.. 

25 nci maddede; «Devlet Güvenlik Mahke
mesi Başkan ve üyelerinin reddine dair istem
ler," Kurula katılan hâkimlerde değişiklik ya-
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pılmaksızm bu Mahkemece incelenir.» denmek
tedir. Kuruluşun yedeik üyeleri de bulunduğu
ma göre, böyle bir istem karşısında, istemi tet
kikte reddi istenenin kurula katılmaması daha 
adilâne olmaz,mı?.. 

Tasarının ek 4 ncü maddesinin son fıkra
sında; «Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuri
yet Senatosu Savcısı» tabiri vardır. Tasarı 
lütfen tetkik edilirse görülecektir; acaba bu 
tasarı ile Cumhuriyet Senatosunda bir savcı
lık mı ihdas ediliyor? Bu hususun da, eğer 
Millet Meclisi metninde de var ise izahı; Mil
let Meclisi metninde yok ise, yeni bir değişik
lik olacağına göre, gecenin geç vaktine ka
dar müzakere edilmiş olmasına rağmen, mese
lenin Millet Meclisine döneceğine inanmanız 
gerekir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Ciz-
relioğlu. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) 
— Görülüyor ki tasarı, ikna ve tatmin edici 

olmaktan çok uzaktır. Bu tip mahkemeler, esa
sında siyasî mahiyette mahkemeler olup, kurul
maları, mevcut normal mahkemelere bir itimat
sızlık ve güvensizlik anlamı taşıdığı gibi, kurul
dukları hemen her devirde tatbikatları, işleyiş 
tarzları ve yarattıkları hava bakımından, fayda
lı olmaktan çok uzak kaldıkları da bir vakıa
dır. Bu böyle olduğu halde, mevcut tasarı ih
tiva eylediği hükümlerle bu mahkemelerin bah
sedilen durumlarını daha da ağır ve siyasî bir 
hale bürümektedir. 

Bu itibarla, muhterem Senatonun tasarıyı 
en iyi şekle sokarak, Genel Kurala öylece ge
tirilmek üzere Komisyona iadesine karar ver
mesini teklif ve temenniyle sözlerime son ve
rir, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Orhan Akça, 
buyurunuz. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun pek muhte
rem üyeleri; 

Parti sözcülerini ve şahısları adıma konu
şan arkadaşları dikkatle dinledim. Âdeta, bu 
tasarı ile İstiklâl Mahkemeleri veyahut Yassı-
ada'da kurulmuş olan Adalet Divanı gibi bir 
mahkeme kuruluyor intibaını hasıl eden konuş
malar yaptılar. 

Biliyorsunuz ki, kanunlar ihtiyaçlardan do
ğar ve cemiyet, toplum, kendisi için fayda te-
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lâkki ötmediği müesseseleri zamanla assimile 
etmez ve kabul etmez. Binaenaleyh, bir arka
daşımın iddia ettiği gibi, bu tasarı ile ölüm
süz kaideler getirilmiyor. Bu kaideler zaman
la ihtiyaca tekabül etmeyecek olursa, değişti
rilmesi mukadderdir. Belki kanunun beğenilme
yen tarafları olabilir ve mevcuttur. Ancak, 
uzun ve bir tatbikat devresinden sonra, toplu
mun kendisi için yarar telâkki etmediği kısım
larını toplum zaten kendiliğinden reddedecek
tir. 

Sözlerimin başında, bu kanunun bir ihtiya
ca cevap verdiğini iddia etmiştim. Ben de Sa
yın Atalay arkadaşımın fikrine şu misalle mu
kabele etmeyi münasip gördüm. 

Müteveffa Ümran Öktem hâdisesinde, o dev
rin Dahiliye Vekili ve müşterek mesuliyet esa
sına sadık 'kalmak suretiyle iktidarın, bütün 
tedbirleri almasına rağmen bâzı hâdiseler ce
reyan etti. Ümran Öktem hâdisesinde bidayet 
mahkemesi tarafından ittihaz edilecek olan ka
rar, ya savcı veya mağdur tarafından temyiz 
edilecekti. İşte, davayı temyizen rüyet edecek 
olan hâkimler, cüppeleriyle sokağa döküldü
ler. Biz bunları gözümüzle gördük ve bir kim
senin atisi hakkında hürriyeti bağlayıcı bir 
ceza vermekle mükellef olan bidayet mahkeme
limin kararını ternvizen tetkik edecek yargıç
ların sokaklarda cüppel eriyl e dolaştık] arını 

örmemizdir ki; toplum böyle gördük. İşte bu 
bir kanunun tedvinine ihtiyaç gösterdi ve bu 
kanun tedvin edilmek üzere tasarı halinde hu
zurunuza getirilmiş bulunuyor. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Avın fikir
de e cıegı i l i dıep o değildi] 

A. ORHAN AKÇA (Devamla) — Takdire 
taalluk ediyor beyefendi. Bendeniz Başvekâ
let Kalemi Mahsus Müdürlüğünün odasından, 
hâkimlerin siyah cüppeleriyle, temyizen dava
yı tetkik etmek vazifesiyle mükellef olmalarına 
rağmen, aynı dairenin reislerini sokakta yü
rürken gördüm beyefendi. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — O yürüyüş 
Hükümetin tutumuna karsı idi. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin 
erendim. 

A. ORHAN AKÇA (Devamla) — Size göre 
efendim. 

Aziz arkadaşlarım, bugün dünyada ve 
Türkiye'de ; suç ve suçluluk kavramları da bir-, 

hurine karışmış durumdadır. Yeni birtakım suç
lar bu asırda meydana geldi. Meselâ tayyere 
kaçırma olayı. Yeni bir suç bu. Cezaya taal
luk etmemekle beraber, kalp transplantasyo
nundan ölümün tarihini tespit etmek. Bunlar 
yeni suçlar ve acaba suç teşkil eder mi, etmez 
mi?. İste bu kanunu hazırlayan espri, suç ve 
suçluluk kavramındaki bu kargaşalıklara mâ
ni olmak için definitif olarak Devletin bütün
lüğüne taallûk eden mevzularda böyle bir mah
keme kurulmasına ihtiyaç göstermiş ve sureti 
kafiyede, ne bir İstiklâl Mahkemesi hüviyetini, 
ne de Yassı ada'da kurulan Adalet Divanı gibi 
bir mahkeme kurulmasını öngörmüştür. 

Aziz arkadaşlarım, yalnız eleştiricilerden 
bir şey beklerdim; ceza mevzuatı mütalâa ve 
münakaşa edilirken, daima Ceza Hukukunun 
umumî prensiplerinden hareket etmek suretiy
le tasarılar değerlendirilir ve bir hükme varı
lır. Şimdi, bu prensipleri tasarıya tatbik et
tiğimiz zaman, tasarının toplum yararına olup 
olmadığını çıkaracağız meydana. 

Ceza Hukukunun prensiplerinin başında ge
lenlerinden bir tanesi, kanunsuz suç olmaz ka-
idesidir. Diğer ulvî bir prensip; işlendiği ta
lihteki mer'i mevzuata göre suç teşkil etmeyen 
bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez. 

Diğer bir ulvî prensip, ceza vermekten 
maksat, adaletle mahdut içtimaî fayda naza
riyeyidir. Diğer bir prensip; (ki, Sayın Erim 
Hükümetinin Başbakan Yardımcısı bu prensi
bin bir istisnasını teşkil ediyor. Malûmuâliniz 
istisnalar, az olmak şartiyle kaideyi teyit eder) 
cezalar makabline teşmil edilemez. 

Bu tasarıyı, bu perspektifden mütalâa ede
rek değerlendirmeye kalkarsak, Ceza Huku
kunun lâyemut olan prensiplerinin hilâfına bir 
hüküm getirdiğine şahit olmuyoruz. Bu iti
barla, bu perspektifden hâdiseyi mütalâa ede
rek değerlendirmek lâzımdır. 

İhtiyaçların neden doğduğunu geçenlerde 
bu kürsüden yaptığım bir konuşma ile izah et
miştim. 1961 Anayasasının getirdiği aşırı hür
riyetler, bâzı muayyen m/eh a fil tarafından su
iistimal edilmese idi, benim dahi kabul edeme
diğim reform kanunu kisvesi altındaki tasarılar 
buraya gelmezdi. 

12 Mart öncesinin eleştirisine girecek deği
lim. Bunu müteaddit defalar izah ettim, bu-
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rada bir kere daha tekrarından da müstesna bir 
gurur ve zevk duyuyorum. 

Benim iktidarım zamanında Türkiye konu
şanların, yazanların ve yürüyenlerin memleke
ti idi. Demin bir arkadaşımızın sorduğu suale 
bu, cevap teşkil eder zannederim. Biz, hiçbir 
zaman Anayasa çizgisinin altına düşmek sure
tiyle özgürlükleri Adalet Partisi olarak kısmak 
(istemedik. İntisap etmekten müstesna bir gu
rur duyduğum Adalet Partisinin Genel Baş
kanı, «Sokaklar yürümekle aşınmaz.» diye bir 
ifadede bulundu. Bu, karikatürize edildi. Hal
buki bu Anayasaya saygınını bir ifadesi idi ve 
yürüyorlardı, konuşuyorlardı, yazıyorlardı. Ye 
'hiçbir zaman; amamuhalefet partisi olsun, Millî 
Birlik Grubunu teşlkil eden arkadaşlarımız ol
sun, bir vicdan muhasebesi yapacak olurlarsa, 
1961 Anayasasının getirdiği özgürlüklere Ada
let Partisi hükümetleri kadar riayetkar olmuş 
olan bir siyasî teşekküle literatürümüzde rast
lamak imkânsızdır; ama 12 Mart Muhtırası ni
ye verildi, kimin için verildi, suçlu kimdi; 
bunları derim derin münakaşa edebilecek kabi
liyet ve kudretteyiz. Fakat bize ve toplumu
muza favda getirmeyecek ve mazide cereyan 
etmiş olan hâdiselerin ışığı altında geleceğim 
ümidini beslemeyi Adalet Pratikimin felsefesine 
daha uygun mütalâa ettiğimizi de arz etmeme 
müsaade buyurmanızı rica edeceğim. 

Gönül ister ki, çok yakın bir âtide olağan
üstü şartlardan olağan şartlara avdet edip; 
hâkimlik teminatı gibi, mahkemelerin istiklâ
li gibi, kuvvetler ayrılığı nazariyesi gibi, ha
kikaten bütün hukuk ulemasının üzerinde dur
duğu mefhum ve müesseselerin Türkiye'mizde 
kemaliyle işlemesini görmenin bahtiyarlığına 
kavuşmamızı temenni eder, bütün arkadaşla
rımızı saygı ile selâmlarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın İsmen, aleyhte. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kam, sayın senatörler; 

Anayasanın 7 nci .mıadesi; «Yargı yetkisi, 
Türk Milleti adına bağımsız maihkemelerce kul-
'lanılır» der. Anayasanın genel esaslar bölümün-
delk'i 7 nci maddesi yargı yetkisinin Türk Ulu
su adına bağımsız mahkeımeleroe kullanılacağı
nı hükme bağlamaktadır. Maihkemelerin bağım
sızlığı, fertlerin birbiırileriıyle olan ilişkilerimin 
çözümlenmesinde bir değer taşınualkla beraber, 

yargıca bu özelliğin tanınmasının esas neclıcni, 
taraflardan birisi Devlet veya onun gücünü ellin
de bulunduran bir Devlet örgütü okluğu za
man, yargıcın bu güçlü örgüte karşı dahi taraf
sızlık içinde, korkmadan, çekinmeden görevini 
yerine 'getirebilmesi düşüncesidir. Yck^a, fert
lerin birbirleriyle olan ilişıkisimde, tarafların 
menfaatlerine olan bağlılıkları, yargıcı taraf
sız davranmaya kolayca sevk .edebilir. 

'Mahkemelerin bağımsız oluşunu Anayasanın 
hükme bağlaması birçok Anayasa örgütünün ku
rulmasına yol açmıştır. Yüksek Hâkimler Ku
rulu, Yüksek Savcılar Kurulu, Anayasa. Mahke
mesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay hep bu ana-
ilkenin anayasal uygulamalarıdır. 

Hâkimi, iktidar veya iktidar gücünü elinde 
tutan bir örgüt seçtiği takdirde, hâkim, kendi-' 
sini seçen veya atayan bu örgüte bir bağlılık 
hissedeceği kuşkusu akla gelebileceği içindir ki, 
yargıçların atanmaları, özlük işleri, yükseirne-
lcııi ve nakilleri tâmanıiyle bağımsız bir Anaya
sa örgütü olan Yüksek Hâkimler Kuruluna ve
rilmiştir. 

Elimizdeki 'tasarı, bu yönden «Anayasanın, 
hâikimierin bağımsızlığı» ilkesine aykırı hüküm
ler getirmektedir. Bu nedenle Anayasa dışı bir 
tasarruftur, büyük bir geri dönüştür. Bu ta-sarı 
ile biz, 1900'daıı önceki karan1 ık döneme dal
mış olacağız. O dönem ki, iktidarın bası mah
kemelerden istediği kararları almak için hâkim
lerin mukadderatını kendi avuou içine almış ve 
şahsî iktidarım gıeliştirebilmek için, mahkemeleri 
İvendi elinde bulundur mayı başarmıştı. -

•Sayın senatörler; hürriyete, fazilete ve ada
lete aşık Türk 'evlâtlarının uyanık bekçiliğine 
emanet edilen 27 Mayıs Anayasası, yargı yetki
sine saygısız bir iktidara karşı ulusun topluca 
direnişi ile meydana gelmiştir. Anayasa ve du-
kuk dışı tutum ve davranışları ile kendi felâ
ketlerine sebebolan bu topluluğun akıbeti, o 
devreden sonraki uygulamalarda tarihî bir ders 
teşkil etmeli idi. Esefle görüyoruz ki, girmeye 
gayret edilen yol, 1960'dan önceki karanlık dev
reye doğru toplulumuzu süratle itmektedir. Şim
di son derece parlak gerekçelerle Güvenlik Malı-
keıniıeıleri kuracaksınız; fakat bu parlak gerek
çelerin arkasındaki gerçek büsbütün başkadır. 

1961 Anayasasının büyük tarihî tecrübeler 
ve olaylar sonucu benimsediğini mahkemelerin 
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gelecekte 'bir anda yok olması ve hâkimlerin yü
rütme erkinin teveccühüne bağlanması istekle
r i karşısındayız. Devletin hayatı ile ilgili he-
'mıen bütün olaylar, bağımsız mahkemelerin adil 
kanarları ile çözümlenirken, sanki bu mahkeme
ler vazifelerini ya pnııyorlarınış gibi, onların gö
rev (Sınırına giren olayların hepsinin hıı mah
kemelerden alınarak güvenlik mahkemelerine 
devredilmek istenmesi, Türkiye'de oldukça iyi 
bir düzeyde yürütülmekte olan demokratik uy
gulamaları yok -etmek isteğinden başka nedir-? 
Acaba bu mahkemeler Anayasanın kendilerine 
«tanıdığı bağımsızlığı kullanmadıkları için mi 
yetkileri daraltılmaktadır ve onların kullanma
dığı bu yetkiler iktidarın teveccühüne mazhar 
olmuş hâkimler tarafından daha anı iyi kullanı
lacaktır? Bu soruya olumlu cevap vermek müm
kün değildir. 

Sayın senatörler, Güvenlik Mahkemeleri, ik
tidarın arzu ve iradesi istikâmetinde uygulama
lara girişmeye mecburdur. Bunu yapmadığı tak
dirde iktidarlar 'mahkemeleri (kaldırmak yetki
sini de elinde tutmaktadır. Bakanlar Kurulu, bir 
diğer kanunla hemen bütün güvenlik mahkeme
lerine kendi arzu ve iradesine yatkın yargıçları 
seçtirmek yetkisini -elde ettiği gibi, komutan
larının verdiği sicille terfi eden ve Millî Savun
ma Bakanı tarafından tayin edilecek olan as
kerî hâkim ve savcıların da Anayasanın emret
tiği şekilde bağımsız oldukları iddia edilemez. 

Evet, biliyorum; bu konuşmama Anayasanın 
değiştirilen 13G ncı madesiylc cevap verilecek 
ve tasarrufun anayasal olduğu iddia edilebilir. 
136 neı maddenin hangi şartlarda değiştirildiği 
ve bu değişikliğin Anayasa Mahkemesince iptal 
-edilme.mıesi için ele, Anayasada başkaca değişik
likler yapılarak Anayasa Mahkemesinin yetkile
rinin nasıl sınırlandırıldığının da henüz dumanı 
üstünde; unutmuş değiliz. 

1973 yılı Mart ayında çıkarılan kanunları el
bette ki, herkes kolaylıkla hatırlayacaktır. 

Getirilmek istenen yeni yeni baskı 'kanunla
rının temel taşlarını yavaş yavaş atarak, adım 
adım geriye dönüsün sağlandığını görmek için 
fazla çabaya gayret yoktur. Açıkça görülmekte
dir k i ; bütün dayanak oy çoğunluğudur. Bu
nu görmek amansız bir acıdır. Uzun yıllar için
de büyük zahmetlerle elde edilmiş demokratik 
hakların. «Bananecilik» le birden yok olmasını 
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görmek, memleketini seven her insan için kah
redicidir. Bu antidemıclkraıtıiık kanun* tasarısı 
kanunlaşınca, bir başarı değil, uygarlık önünde 
ıbir yenilgidir. 

Bayın üyeler, tarih 1961 Anayasasına, 27 
Mayıs Anayasasına, ve onun örgütlerine indiri
len ağır darbeleri affetmeyecek ve müsebbiple
rini sayfalarında ağır .bir dille teşhir edecektir. 
İşte, 136 ncı maddeden bakisi e Anayasamızın 
bağımsız Tüık mahkemeleri ve bu mahkemele
rin Türk ulusu adına ulusal egemenliğin bir ör
güt görüntüsü olan, hükmü vermeyi gölgeleyen 
bu yetkiyi daraltan tasarrufun ulus yararına ol
duğu iddia edilemez. 

Güvenlik Mahkemeleri, gerekçesinin tam ter
sine 27 Mayıs öncesine doğru dönüş yürüyüşünü 
teminat altına alan örgütler olarak ve aydın 
insanlarımızın özgür düşüncelerine gem vuran 
birer baskı örgütü olarak memleket sathında 
faaliyette bulunacaklardır. Bu tasarı kanunlaş
tığı takdirde en yüksek yargı organlarını işgal 
eden ve ;bu sıfatla şahısı suçlarımdan ötürü te
minatlı yargıçlar önünde yargılanacak olan hâ
kimler dahi her türlü teminattan yoksun, Gü
venlik Mahkemelerine sevk edilebileceklerdir. 

Böz buraya, gelmişken şunu da hatırlatmak iş
it erim ki ; bir restorasyon hareketinin uygulaması 
olarak faaliyete geçirilen bu müesseselerle ken
di ikbal ve uygulamalarını güvenlik altına ala
bil eeeıklerini zannedenler yanılmaktadırlar. Çün
kü, kini ne derse desin; ulus kendi mukaddera
tına hâkim olacak ve .gelişmesini bu kısır ted
birlerle. önleyen zümre ve topluluklara aynı 
mahkemeler yoluyle tarihî cevabını ve hükmü
nü bildirecektir; fakat bütün bu uygulamalar, 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için insanüs
tü çabalar hare etmek durumunda olan ülkemiz 
ve milletimize büyük zaman ve enerji kaybına 
yol açmaktadır. 

Bayın üyeler, tasarının tümüne, her nokta
sına, her şeyine karşıyım. 1 nci maddesinden so
nuncu maddesine kadar memleket yararına, in
sanlarımızın çıkarma aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın îşmen, iki dakikanız var 
efendim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Bir geni dönüştür, aydınları ve gençliği yıl
dırıma aımacmı gütmektedir. 
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Kınmızı ayımın kullanırken bir yasama gö
revlisi olarak Anayasanın 77 nei maddesine tüm 
sadık kaldığını için, demokratik ülkelere bağlı 
okluğum için, halkın mutluluğu doğrultusunda 
çalıştığını ve verdiğim namus sözünü tutıtugunı 
için, ruh sağlığı ve huzur içindeyim: 

'Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Üztürk, üzerim le 

konuşmak için buyurunuz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Kayseri) — Sayın 

Başkanım, üzerinde sırası nemdeydi. 
BAŞKAN — Müsaade, buyurunuz efendim. 

Ben sırayı .aynen buradan okuyayım, takip bu
yurunuz. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa
yın Uizrelioğlu aleyhinde söz aldı. 

iBAŞKAN — Şimdi, üzerinde; Sayın Cizre-
lioğlu, Sayın Öztürik, Sayın Dikeeligil. 'Sıra böy
le efendim. Söz alış sırasına göre bu şekilde. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Zatıâli-
nizln okuduğu zapta bakılırsa o şekilde Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, zaten söz alış 
sırasına göre de Sayın Öztüık'ten sonra ikinci 
geliyorsunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Zatı fili
nizin okuduğu zapta bakarsanız... 

BAŞKAN — Okuduğumu aynen takibediyo-
rum .Hiçbir yanlışlık yoktur, itimat etmemizi 
istirham ediyorum. 

Buyurunuz e fendim. 

•HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, 'Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Hukuk devleti olarak ifade edilen sistemimiz
de .bir devletin adaleti siyasetin etkisi dışında 
bağımsız olarak işlemesi gerekirken, siyaseti ada
let kılıfı içine koyarak işletmenin zararları ülke 
için büyük olacaktır. Çünkü, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kuruluş tarzı ve nedenleri gereği 
olarak Türk Ulusu ndıua yargı yetkisini kulla
nırken, bağımsız bir mahkeme niteliğimi taşı
yacaktır. Nedeni ise, görev alan yargıçlar te
nlin at tan yoksun, mahkemeler bağımsızlıktan 
yoksundur. Kararlarında bağımsız olamayacak 
ve siyasî etkiden uzak kalamayacaklardır. Sivil 
yönetimde sıkıyönetim uygulama sistemi, bu 
mahkemelerle sürüp güdecektir. 

Temel yasalara aykırı'olarak hazırlanan ve 
yasalaştırılmaya çalışılan Devlet Güvenlik Mah

kemeleriyle 'Olağanüstü dönemin kılık değişikli
ği ile devamı sağlanacaktır. Çünkü bu tasarının 
maddeleri incelendiği zaman görülüyor ki, ola
ğanüstü bir kuruluş özelliği felsefesini taşımak -
'Ladır; Siyasî bir yargı kuruluşu ve özellikleri
nin ağırlığını taşımaktadır. Ulu sum uzun temel
den gelen sosyo - ekonomik bunalımının sürüp 
gitmesi ytoplumun bir kesiminde büyüyen ser
maye ve sömürü doymazlığı diğer tarafta her 
gün biraz daha fukaralaşan insanlarda yaşamak 
arzusu içinde çırpman ve siyasal yönden bilin ç-
l'.nıen kişiler gerçeği İm ülkenle sürüp gittikçe 
slysı nitelik taşıyan, Anayasaya ve diğer temel 
hukuk yasalarına ters düşen Devlet Güvenlik 
Mahkemeleriyle hedef alınan anarşik olaylar ön
lenemeyecektir. 

Yasa tasarısı öyle ise neye yarayacaktır. 
Güya Devletin güvenini sağlayacak. Bu kanunun 
felsefesinde ise, Devletin güvenliği gerçekte 
I>evleıt örgütünü kendi çıkarları yönünde bas
kı aracı olarak kullanan egemen güçlerin güven
liği ile bütünleşmektedir. Egemen güçlerin sö
mürüsü altında, ezilen köylü, işçi, tüm dar gelir
lilerin güvenliğiyle ilgili haklar ise, yasa tasarı
sının kapsamımda gözükmem ekledir. 

Yıllardır işleyişi ve kazandıkları tecrübele
rine rağmen bağımsız normal mahkemelerimle çe
şitli olaylarda doğru karar vereceğine güveni ol
mayan devletler ve onun hükümetlerinin olağa
nüstü olarak kurdukları mahkemelere halk na
sıl güvenecektir 1 

Sayın Altan'm ve bâzı arkadaşlarımın ifade 
ettikleri gibi, normal, mahkemelerimizin ve yar
gıçlarımızın 12 Marttan önce suçluları kasıtlı 
olarak serbest bıraktığı fikrine katılmıyorum. 
Bu itham bağımsız yargı sistemine ve demokra
tik rejime zafiyet getireceği için katılmıyorum. 
Delilleri iyi saptanamamış suçluları, elbette ki, 
hakimler serbest bırakacaklardır. Bugün, sıkı
yönetim mahkemelerinde devam eden olay ve 
dâvalarda da çok .büyük zorluk çekilmektedir. 
Çünkü, dün sokakta aşırı sağ ve aşırı sol olarak 
birbiriyle kavga yapanlar biri diğerini itham 
etmiş, ihbar etmiş, şikâyet etmiş; bugün de onun 
şahidi olarak dinlenmekledir. Böyle dâvalar kar
şısında elbette ki, Türk hâkimi bir karara va
ramayacaktı ve isabetli hareket etmiştir. 

Bugün, Fransa'da kurulan Devlet Güvenlik 
Mahkeme!eri bir süre için kurulmuş ve secimden 
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sonra görevini aşağı - yuka r ı tanıanılaımıştır; | 
bugün işlemez ha ldedi r ; ama bizdeki sanıyorum, 
İ spanya da kuru lan F r a u k o m u n faşisit devlet 
güvenl ik mahkemeler ine taş ç ıkaracak kada r 
ağı r hükümler get i rmektedir . 

Anayasamızda yargı denetiminin ve onu ya
pacak organlar ın bağımsızlığı şart koşulmuştur . 
UâkAı lcr , özlük işleri dâhil ve bü tün karar la r ın 
da teminat a l t ındadır ve bağımsızdır. Anayasa
mızın 7. 32, 132, 133. 134 ;neü maddeler i yargıç 
vo ınalıkemeArin bağımsızlığı ve teminat ı ile il
gilidir. Anayasada temel ilke ise çıkacak yasala
r ın Anayasaya uygun luğu ve işleyen halkların 
y.>k edilmemesi ve hukuken çelişkiler yarat ı l -
mnenasmı emreder. 

Oysa, Devlet Güvenlik Mahkemeleri çeiişki-
Arlo dalu bir yasadır. Yargı erkinin bağımsızlığı 
ve teminat ı bu tasar ı yasalaşırsa, o r tadan kalka
cakt ı r . 

'- - - v - ^ mı 1 i ' ıi" ü ma ' İ t s' n te mahke-
ı ( t ı n ıeyp nı Yüksek 

î e ^ ı t. t i . A m A ı inin 2 nei 
L iv Lit ı ı 2i il di ve ne 

ı u u ( m im A l u t P va ır> m tek-
x I M I ]vuı ı ı m ı <-+ ı ki. bu, 

% ı e ı ıe >> lı ı ıe nı 

Maksa t ; nerede halk uyanıp , hak istiyorsa. 
ora la bir k a r a r n a m e ile bir mahkeme k u r m a k 
baskı ve terör ya ra tma imkânlar ı böylece sağ
lanmış olacaktır . 

.ta. leAA '.eh "P - ^ İ k e e k ü y e b r . arka-
: ı iaii mliMndAmi gib. t amamen s lya-

1 d Am n Ak: i a L m d a l ı r ; -.eçllenh ı dr ta
d a - , c de. T- ? in t dilen, hağımmz mak-
1 '; ' " 1 i ı i «i d hâkim olama?, asker-

k A 1 - ' a , . de t av nlerl e £ emre iv-

T m m m \ ı birimd ma idemin «öre 
"' \ m lın ±i ' -. . cdm:od<x d m e m edmı dâ-

' 1 ;ı i, bu di m • a l ı k a p m m u m 
g k . . e alacaktı1 ' , devam AtbecAvt i ı . Anaya-m-
a A •>'! m i m. 11c M ne A'ne bu çok zordur. 

umdum d tğ l dir. Bu nm kA le, kimimin ka-
_ ı i m A A İn AL mAıkemcdcn İmAm bir 
a A ' l i r çdnaı ıa sonucuma d »ğbıran yar-

A < a k o d tü i- e. db'r kuru
lamaz. d m . . Air baş A' < l a ğ a n A r ü i o t A önü-

_ gm,. A \ oı mı y< -a ile. dina-
va._adakl hükümle nasıl bağdaşt ı r ı lacak, bu? 

Tasarının 16 ncı maddesinde a rkadaş la r ı 
mızın bahset t ikler i gibi. Cumhuriyet Savcıla
rım:!, kuşku duyduğu 'Olaylara el koyacağı 
eAdden beri va r ; ama bu nra/hkemeırin ku ru 
luşundaki , bilhassa 9 ncu nrdadedeki ( a ) , (b) , 
(ej bentlerind.e Devlet güvenliği idle ilgili so
runlar siyasî ni te l ikteki olayların t ü m ü n ü kap-
aal ığı için t amamen siyasî yönde işleyen bir 
mahkeme olacağından, savcıların da Hüküme t 
tarafii ıdan seçilmiş kimseler olanak b u r a y a 
gAiAlmiş Aması 'bütün uyanan yer le rde par
tizanlık veya başka yönlerde ifadelenclirimıek-
te ve bu savcıların yetkisi Demokiesin kill
er gibi her zaman görülecektir . 

Hele tasar ının 26 ncı maddesinde mahke
meler deki ta r t ı şmalara savunmalar la ilgili eş
lemlere konan yayın yasağı ise, demokra t ik re
jime bağdaşmayan bir sistem get i rmektedir . 
Bu, mahkemeye verilmiş :bir meselenin ta r t ı 
şılması deği l ; faka t bâzılarının bilhassa ba
sma intikali ettirilmemesi, halkın abu iş ten ha
bersiz kılınması demokra t ik esaslarla nasıl 
bağdaşacak t ı r? 

Sayın Ek rem ö z d e n i n ve yine ıSayın Na
kit Allardın özel olay ve •konularla ilgili ola
r ak verdikleri! y u r t içindeki ve y u r t d ış ındaki 
İhtisas mahkemeleri konular ına ka t ı l ı yo rum; 
ama bu mahkemeler bir ihtisas malikemesi oluş
tan daha da geniş kapsamda olduğu için o da r 
çcıçeve içinde düşünmüyorum, Devlet Güven
lik Mahkemeleri hem iht isas mahkemeler i ni
teliğinde değildir ve hem de üyelerimin seçiliş, 
işleyiş tarzı, ihtisas mahkemelerin] m özelliği
ni taş ımaktadı r . Temel yasalarla çakışan hü
kümleriyle hukuk ve ya rg ı düzenimizde bir 
•anarşi ya ra tacak k a d a r 'bozuk bir yasadır 
bu. Gerçi önemli olan, yasalar ı iyi uygu lamak
tır. Nitekim, 12 M a i l öncesi olaylarının hızla 
gelişmesinin en önemli nedeni, başta Anayasa 
olmak üzere mevcut yasalar ı iyi uyguiama'-
mak tan doğmuştur'. 

Bugünlerde je t hızı ile Türkiye B ü y ü k Mil
let Meclisinden geçirilen bu ekspres kanun la r ın 
bir kısmı, kötü uygulandığ ı t akd i rde faşi'zm 
özlemcilerini sevindirecektir , endişem 'budur. 
Bu özlemciler elbette ki, demokrasiye inançlı, 
A t a t ü r k ç ü güçlerin karşısında, şüphesiz ki her 
zaman olduğu gabi İyi bir- uygulama sonunda 
da hüsrana uğrayacak la rd ı r . Tek tesellimiz 
şimdilik budur . 
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Dileğimse, bu yasanının bu şekihle bütün 
inoksanlarıyle çıkarılmasının önlenmesi için 
Komisyonun yasayı geri alıp yeni baştan dü
zenlemesidir' 

Tevekkür cd-:T, saygıilar sunarım. 
BAŞKAN — Yeteri ilk önergesi, var, takdim 

tvlsiyorum, efetadhıı. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Aley

hinde. 

Sayın Başkanlığ'a 
Görülen 284 sura sayîlr Devlet Güvenlik 

Mahkemede!'inin Kuruluş ve Yargılama Usulü 
hakkındaki kanun tasarısı üzerinde gruplar 
sözcüleri ile şahısları adına konuşan altı üye
nin konugnmkın- konuyu yeteni derecede ay
dınlatmıştır 

Yeterliğin kabulünü 'arz ve teklif ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grup Başkanı 

Samsun 
Fethi T ev et oğlu 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, yeterliğin 
aleyhinde, buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan; 

Ben arkadaşlarımı dinledim. Bu kanunda 
bâzı söyleyecek sözler vardı. Sayın Başkandan 
ben bu adaletsizliği beklemedim, ben iyi taki-
bettim doğrusu, kusura bakmasın, önce onu 
söyleyeyim. Üzerinde konuşma sırası bendeydi, 
zabıtlara bakıldığı vakit İm öyle olacak. Ney
se olmuştur, bir akşam üzeri bir münakaşa ya
ratılmasın diye ortaya attım. 

Eğer, Sayın Başkan müsaade etseydi, bu 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşunda 
o kadar endişeye lüzum olmadığını söyleyebi
lirdik. Yine müsaade etmiş olsaydı, tarihî za
ruretler karşısında, bir memleketin selâmeti, 
istikbali için yine bu kanunun gelmesinin za
ruretini delilleriyle söylemek fırsatına nail olur
duk ; maalesef olamadık. 

Yine, eğer müsaade etmiş olsaydı, arkadaş
larımız kifayeti vermeseydi; ben sıkıyönetim 
mahkemelerine güvenliğini ifade edecektim. Sı
kıyönetim mahkemelerinin hâkimleri hakikaten, 
adlî subayları takibecliyorum, vicdanından ay
rılmıyor. Eğer, 27 Mayısta kurulan mahkeme
ler de böyle olsaydı, bu arkadaşlarımızın elin-
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de olsaydı çok daha âdil kararlar çıkaracağını 
da ifade etmek fırsatını bana delilleriyle vere
bilirdi. Bu da olmadı. Onun için askerî hâkim
lerin de tasarı metni içerisine girmesinin ne
denlerini ve bunun ne faydası olacağını söyle
me fırsatını da, arkadaşlarımız yeterlik öner
gesi vermeseydiler bulabilir ve söyleyebilirdik. 

O bakımdan, acık noktaları var. 
Yine müsaade edilseydi, çok kuvvetli ve 

uyanık bir Devlet idaresi geldiği vakit belki 
bu hükümleri uygulamaya da lüzum kalınma
yacağını yine izah edebilirdik. 

Yine bâzı arkadaşlarımız, «İdareci uyanık 
olmalı» diye söylüyor. 

Bulunduğu Bakanlık içerisinde anarşistler 
çıkıyor. Buna da fırsat verilmemesini, bundan 
sonrakilerinin de uyanık olmasını söyleyebilir
dik ; meselâ Hariciye Vekâletinde olduğu gibi. 
Vaktiyle üniversiteler ne idi, neler vardı ve 
şimdi ne hale geldi?... Bütün bunları da söy
leme fırsatım, 'bulabilirdik. Maalesef onu da 
bulamadık. 

Şimdi yine sağduyulu arkadaşlarımız tuttu
ruyorlar; «Faşist, faşist, faşist, faşist...» diyor
lar. 

l)iı «faşist» sözü nereden geliyor, bu takdik 
nereden ieabediyor? Karşı cepheyi susturmak 
için. bu sloganın komünistler tarafından orta
ya atıldığını teferruatı ile izah etme fırsatını 
bulabilirdik, yine. 

Yine l.m tasarının görüşülmesinde bence 
şu fırsatlardan da istifade edecektir; şayet ye
terlik önergesi verilmeseydi. 

Şimdi Sayın Bakan bunu inşallah yapmaz. 
ayın diye İslâmda bir şey yoktur, zikir vardır; 
zikretmek. Bu yanlış değimin nedenlerini ve 
nasıl önlenebileceğini de söyleyebilirdik. 

Yine izah etmek fırsatını bulabilirdik, mem
leket anarşi ortamına düştüğü vakit milletin 
vatanperver evlâtları, milliyetperver ülkücü ev-
lâtlariyle elbette bir direnme olur; ama onla
rın evinde dinamit, bomba, füze çıkmadığını da 
söyleyebilirdik. Buna da imknâ olmadı. 

Anayasanın 16o neü maddesi. Arkadaşlarım 
«sağduyu» diyor.. Tarihî delillerle İstiklâl Mü
cadelesinde bu insanların Atatürk'ün yanında 
nasıl yer aldığını, İstiklâl Mücadelesinin bay
rağını her tarafta çektiklerini yine söyleyebi
lirdik. 
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Yine 163 neti madde, aynı tutuyorlar, sıkı
yönetim üzerinde hassasiyetle durdu filân filân. 
Bunların evinde de ne füze çıktı, ne dinamit 
çıktı, ne lıa'berleşme aletleri çıktı. Hiçbir şey 
çıkmadı. Bunu da söyleyebilirdik. Bu anarşist
lerle, evinde füze çıkan, bomba çıkan anarşist
lerle bunların biri olmadığını söyleyebilmek 
için yine bir fırsat bulabilirdik, yeterlik öner
gesi kabul edilmezse. 

Yine şu hususu belirtmeye fırsat bulabilir
dik : Siyasî hâdiselerini; yani içtimaî hâdisele
rin huzursuzluk, iktisadî, siyasî, fikrî ve ida
rî yönleri vardır. Bunlar tam mânasiyle izah 
edilmediği takdirde, Hükümetlerin de bunun 
üzerinde durmamaları halinde huzursuzluğun 
olabileceğini burada tekrar tekrar izah ve ifa
de edebilirdik. 

Vaktiyle millet niye milletperverdi Cumhuri
yet devrinin nesli her şeye itiraz edebiliyor
du? Hattâ hattâ (Tarihe geçmiştir) Roma'da 
umuhaneye gidip de oradaki kadınların nasıl 
kovduğunu, yine delilleri ile söyleyebilirdik; 
yani içtimaî hâdiseleri izah etmek fırsatım bu
labilirdik. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, yeteri kadar 
söylediyseniz... Önerge üzerinde ve aleyhinde 
lütfen. 

HÜSXÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bitiri
yorum efendim, istirham ederim. 

Meselâ, suiistimal yapmış, cemiyetin huzu
runu bozmuş bir Şellefyan şu kadar parayı ka-
çırmış, gitmiş; bunun çok daha fazla suçlu ola
bileceğini izah etme fırsatını bulabilirdik. Bu 
konuya da girilmemiştir, bu da mühim bir me
sele, üzerinde durulması gereklidir. 

Eğer arkadaşlarımız fırsat verselerdi, şunu 
da söyleyebilirdik. Kari Marks olsun, Lenin ol
sun, Troçki olsun masondular. Dışarıda kökü 
olan beynelmilel cemiyetlerin milletlere huzur 
vermedikleri de malûmdur. Bundan korkulup 
da niçin bu kanunun içerisine bu gizli cemi
yetlerin girmediğine de benim aklını ermiyor. 
Yoksa, büyük devletlere yaranmak için mi? 
Bunu da izah edebilirdik. Girmem esinin büyük 
bir noksanlık olduğunu açıklayabilirdik. 

Şahsımız adına bunları söylerken, arkadaş-
rınıız ister kabul eder, ister kabul etmez, fakat 
bunlar zabıtlara geçer ve herhalde faydalar te
min edebilirdi, edecekti, etmesi iktiza ederdi. Bu

na fırsat bulamadık. Yoksa, bu Güvenlik Mah
keme] eri hakikaten memleketin huzurunu sağ
lama bakımından yerindedir ve tasvip ediyo
rum. 

Çok da endişe etmeye gelmez. Uyanık, basi
retli, cesur, memleket idaresine âdil, fazıl bir 
idare getirdiği vakit hiç endişe etmeyiniz. Bu
nun tatbik edilmeyeceğini de izah edebilirdik. 
Maalesef bu fırsatı da bulamadık. 

Arakadşlarımız, bunları detayları ile anlata
bilmemiz için yeterliğin aleyhinde oy verirler
se memnun kalırız. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Hükümetin, Komisyonun söz 

hakları malhfuz kalmak, kaydıylıe 've son söz se
natörün olduğu açıklığı ile yeterlik önergesini 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kaibul 
etmeyenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Hükümet konuşacaklar mı efendim?.. 

ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) —Evet. 

BAŞKAN — Adalet Bakam Sayın Hayri 
Mumeuoğlu, buyurunuz. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; 

Gecenin bu geç, saatinde fazla vaktinizi al
mayacağım. Yalnız, aleyhte konuşan arkadaşla
rımın belki tereddütlerini kısa mâruzâtımla gi
deririm ve tatbikatta hu tasarıyı uygulayacak 
olan arkadaşlar kanunun şevkini, espirisini za
bıtlardan daha iyi anlarlar diyedir ki, ufak bir 
mâ ruz a t ta. buluna c ğım. 

Tasarı, gerçekten, arkdaşlarımın çoğunun 
da tekrar .ettikleri gibi Anayasanın 1316 ncı mad
desinin emrine uygun olarak: hazırlaınmıştır. Bu
na ilişjkin olan itirazlar hakkında uzun uzun 
cevap vermeyi zait addediyorum. Bu, bizi tek
rar Anayasanın 136 neı maddesinin müzakere
sine götürür. 

Yalnız, bu hususta .bir - iki noktayı aydın
latmayı zorunlu görüyorum. 

Sayın Cizrelioğlu, «Bir ihtisas mahkemesi 
idi de, niçin ayrıca iki askerî hâkime lüzum gö
rüldü?» dediler. 

Değerli arkadaşlarım; Fransa'da ela bu mah
kemeler kurulduğu zaman iki general üye kon
du. Bunun Fransız Meclisinde müzakeresi sıra
sında «Niçin iki general hâkim kondu?» sorusu-
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na, mevzuun millî savunmayı da ilgilendirmesi I 
moktai nazarından iki askerî hâkimin konul
masın ıın zaruretinin duyulduğu ifade edildi. Biz
de de gerçek budur. 

Şimdi Anayasamızın 13*6 ncı maddesine gö
re, Başkan, iki asıl ve bir yedek üye ile savcı, I 
birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet 
savcıları arasından atanır. 

Bu nedenle Başkanın birinci sınıfa ayrılmış 
savcılardan seçilelbileceği gibi, hâkimlerin de I 
keza savcılardan, savcıların da birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimlerden seçilebileceği gibi bir ka
nı hasıl oluyorsa da, esas itibariyle Anayasa I 
koyucusunun ve bu tasarıdaki maksadımızın bu 
olmadığı sarihçe meydandadır. Günkü, 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunla
rına göre savcılık ve hâkimlik mesleğinden bir- I 
binline geçmek özel kayıtlara bağlıdır. Bu kayıt
lar ezcümle hâkimin savcı olabilmesi için evvel
emirde kendi isteği, Adalet Bakanının kabulü, 
Yüksek Hâkimler Kurulunun muvafakatine bağ
lıdır. Savcılar için de keza, kendi isteği, Adliye 
Vekilinin kabulü ve Yüksek Savcılar Kurulu
nun atamasınla bağlıdır. 

Bu nedenle 136 ncı maddenin 4 ncü fıkrası 
okunduğu zaman tasarının 2 nci maddesinin I 
şevkinin tamamen Anayasanın metnime ve. ru
huna uygun olduğu anlaşılır. Birinci bölüm üze
rinde claiha fazla izahatı bu nedenle lüzumlu te
lâkki etmiyorum. I 

Sayın Yıldız'm konuşması nedeniyle verdiğim 
cevap da; bu mahkemeler esas itibariyle Anaya
sanın emrine uygun olarak ve Devletin ülkesi 
ve milletiyle bütünlüğü (rejim tehlikededir de
miyor, değil) aksine hür demokratik düzenin I 
bekası ve Cumhuriyetin payidar olması için ku
rulmaktadır* 

Bu itibarla, 1 nci bölüm hakkındaki izaha- I 
timi burada kesiyorum. I 

Tasarının esas itibariyle ruhunu teşkil eden I 
2 nci bölümde söylenmesi gereken birçok sözler I 
var. Maddelerde ayrıca Yüce Heyetin fazla vak
timi almamak için, bu bölüm üzerinde bilhassa I 
kısaca durmak istiyorum. 

.Şîmdi muhterem ankadaşlari'm, hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın, zabıtlara tescil ediyorum ve 
şuradan Türk kamuoyuna tekrar kemali hür
metle. arz ediyorum: Hiçbir fi/il Devletin ülkesi 
ve malleta ile bütünlüğü ve hür demokratik dü- J 
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zen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhu
riyet aleyhime işlenip, Devlet güvenliğini ilgi
lendirmedikçe bu mahkemenin huzuruna -gitme-
yeeeıktir. Onun için, 9 neu maddenin (A) ben
dine bu hükmü yazmayı lüzumlu görmıedik. 
Çünkü, Ceza Kanunumuzun 4 ncü maddesinde 
kullanılan «Devletin emniyeti aleyhine işlenen 
suçlar» tabiriyle, Devletin güvenliğini ilgilendi
ren suçların müteradif olduğu kabul edilmiştiir. 
Bu, Tahir Taner'in, Ceza Hukuku adlı kitabının 
1953 baskısı ve 105 nci sayfasında tamamen tas
rih edilmiştir. 

'9 ncu maddenin 1 nci fıkrası 3 bent halinde 
kaleme alınmıştır; 1 nci akranın (A) bendine 
gben suçlar, tereddüde yer verımeyecek şekil
de Devletin emniyeti aleyhine işlenen ve Türk 
Ceza Kanununun ikinci kitabının 1 nci babında 
yer alan suçlar olduğu belirtilmiştir. Bunların 
içinde bulunduğu fıkranın başına demin arz et
tiğim gibi, Anayasanın 136 ncı maddesinin 2 
nci fıkrasındaki ibareyi aynen yazmayı dahi za
it telâkki ettik. Bu suçlar Türk Ceza Kanunu
nun 125 ilâ 173 ncü maddesine giren suçlardır. 
Bu suçların Devletin yüksek menfaatlerini ih
lâl eden suçlardan olduğunu, başka bir deyimle 
Devletin gerek dış ve gerekse iç emniyetine ve 
ıgeniş anlamda siyasî düzenine karşı işlenen 
cürümler olduğunda, tatbikatta ittifak vardır. 

Şimdi, Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabı
nın 1 nci babında yazılı olup da, bu fıkraya alın
mayan 160, 167, 170 nci maddeler vardır ki, 
bunların yazılmasına yer olmadığını kısaca işa
ret ederek geçiyorum. 

160 ncı madde de, dâva şartıdır, bunu da yaz
maya lüzum görmedik. 167 nci madde, uygula
ma şartlarını gösterir. 170 nci madde de, faal 
nedamet halinden bahistir, onu da zikret m edik. 

İlke olarak (A) bendine girmesi gereken bâ
zı 'suçları (B) bendine aktarırken, bâzı münfe
rit olaylarda Devlet güvenliğinin ihlâli iddiala
rının münakaşa edilebileceğim düşündük. Bu 
nedenle, (B) bendinin muhtelif paragraflarında 
açıklanan eylelmlerim Devletin ülkesi ve mille
tiyle bütünlüğü, hür demokratik düzen ve Cum
huriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya 
Devlet güvenliğini ilgilendirdikleri takdirde, 
bu mahkemede yargılanacaklarını sarahaten tes
pit ettik. 

(C) bendini (A) ve (B) bentlerine şâmil ol
mak üzere Ceza Kanunumuzun ve Usul Huku-
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kumuzuıı genel hükümlerinden esinlenerek dü
ze::'! cin evi zorunlu gördük. Şimdi, burada bana 
sorulması mümkün bir soruya karşılık vermek 
istenim. Madem ki. (C) bendi genel hükümlerin 
bir tekrarı niteliğindedir, o halde neden bu bent 
düzenlenmiştir. 

Ceza Hukukunda, irtibat. yeni deyimiyle 
bağlılık, her zaman bir kişinin birden fazla suç 
işlemesi veya birkaç 'kişinin anlaşarak bir veya. 
birden fazla suç işlemesi şeklinde olmayabilir. 
Öyle haller olur ki. filler arasında genel anlamlı 
bağ bulunur. İşte biz bu halleri kapsaması için 
(C) bendine ayrıca «Bu suçla umumî veya müş
terek bir gaye içe vâsinde işlenmiş suçlar» ibare
sini de koyarak, açıklamasına çalıştığım manevî 
irtibat halini, aldık. 

'Sorunu, daha açıklığa kavuşturmak için, 
Prof. Tahir Taner'in Ceza Hukuku 3 ncü baskı 
kitabının 105 ııci sayfasında verdiği örneği tek
rar edeceğim: «Hükümete karşı isyan için, mem
leketin muhtelif noktalarında suç teşkil eden 
fiillerin işlenmesi gibi.» Keza Faruk Erendin 
Ceza, Usulü hitabının 113 ve müteakip sayfala
rında yapılan açıklamalar da, keza Askerî Yar
gıtay Daireler Kurulunun 971/87 karar ve 89 
esas ve aynı Kurulun 972/3 ve yine 3 sayılı ka
rarlarında belirtildiği gibi. Özellikle arz ettiğimi 
bu kararlarda, bir sıkıyönetim, bölgesinde işle
nen suçlarla, bu suçu bölge dışında öven bir ki
şinin fiilî arasında yine sıkıyönetim bölgesi için
de işlenen bir fiille, bölge dışında işlenen toplu 
silâh kaçakçılığı suçu arasında arzına çalıştığım 
manevî btibat hali görülmüştür. Esasen bu ne
denledir ki, manevî irtibat hali bizim yasaları
mıza da girmiş. 1402 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinde belirtilmiştir. 

Tasalının cgörev» bölümündeki açıklamaları
mı tamamlamak için bir iki kısa noktayı daha 
belirteceğim. İlke. Devlet Güvenlik Mahkemesi
nin görevine giren suçlarda- istisnaî yargılama 
usulü yoktur. Ancak, Anayasanın 147 ııci mad
desinin 2 nci fıkrasında yazılı kişiler, görevle il
gili bu suçlarda Yüce Divanda yargılanacaklar
dı/. 

Gerek bu kişilerin ve gerek taşanınızın 23 
ncü 'maddesinde tadadedilen kişiler hakkında 
izin alındıktan sonra bu suçlara münhasır yar
gılama mercileri Devlet Güvenlik Mahkemeleri
dir. Bunu biraz evvel zaten Sayın Atalay'a ceva

ben arz etmiştim. Bu gerekçeye göre. 9 nen mad
denin son iki fıkrası düzenlenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; tasarının 9 ncu mad
desi üzerinde yaptığım açıklamaları, 10 neu madde 
için tekrar edecek değilim. Ancak, 10 neu mad
dede askerî yargıyı ilgilendiren hükümler hak
kında kısaca bir açıklamada yarar olduğunu 
takdir edeceğimizi ümit ederim. 

Askerî Ceza Kanununun 54 ncü maddesi, va
tan aleyhinde asker şikiierin suç işlemesi halini 
derpiş eden hükmü muhtevidir. Asker kişiler 
bu takdirde Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 145 
nci maddelerine göre cezalandırılırlar. Bu suç
lar. asker olmayan kişilerle birlikte işlenirse, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri yetkili olacaktır. 
Keza, A.skerî Ceza Kanununun 55, 56, 57 son, 58 
ve 59 ncu maddelerinde yazılı sırasıyle, harp 
hıyaneti, millî müdafaya hiyanet, millî müdafa 
aleyhine hareketler, millî mukavemeti kırma 
suçlarıdır. Bu suçlan işleyen asker olmayan ki
şiler de, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yar
gılanacaklar; asker kişiler bu suçlara katılmış-
larsa, yine Devlet Güvenlik Mahkmesine sevk 
edileceklerdir, 

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun 11 nci maddesinde, asker ol
mayan kişilerin askerî mahkemelerde yargılan-
malaıını gerektiren fiiller sayılmıştır. İşte bu 
suçlar, çoğunlukla askerî mahallerde, yasak 
bölgelerde, nöbet yerlerinde a.sker kişiler aley
hine işlenen suçlardır. Devlet Güvenlik Mahke
melerinin görevine giren bu suçu bağlı olarak 
işleyen, asker olmayan kişilerin Devlet Güven
lik Mahkemelerinde yargılanacakları 10 ncu 
maddenin (C) bendine alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; tasarının 3 ncü bölü
münde yargılama usulleri tespit edilmiştir. Bu 
yargılama usullerinde değerli arkadaşlarımın 
konuşmalarında işaret ettikleri gibi, genel pren
siplerden dışarı çıkmamaya azamî itina gösteril
miştir. Şunu bilhassa burada belirtmek istiyo
rum; bir ihbar alındı, hemen sanık yakalanacak, 
nezarete alınacak. Yok böyle bir şey arkadaşla
rım. Bizim Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu
muzun 151 nci maddesinde esasen ihbarlar Cum
huriyet- Savcılarına yapılabileceği gibi, zabı
ta makamlarına da yapılabilir, idarî makamlara 
da yapılabilir. Biz bu hükümleri direkt buraya 
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-alsaydık, ne ikadar antidemokratik bir büküm 
ıgeıtirdiniz diye tarizlerle karşılanacaktık. 

Şimdi, bizim bu genel hükümlerden ayrıldı
ğımız noktalar, ilk konuşmamda da işaret etti-
ğiım gibi, aslında vatandaş içıin teminat sağlayıcı 
niteliktedir. Curahuriyet savcılarının hazırlık 
tahkikatım yapacaklarını kabul ettik. Bu, va
tandaş için aslında 'hakikaten 'bir teminattır. 
Cumhuriyet Savcısı iealbedeT'se, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Savcısı ieabederse sucun işlendiği 
mahalle gidecektir, bâzı talimat yazacaiktır; fa
kat talimatını da yine bir savcı infaz edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, ilk tahkikattan ay
rıldık. Esasen ilk tahkikat Ceza Usulü Huku
kunda münakaşalıdır. Cumhuriyet Savcısı ta
rafından hazırlık tahkikatı yapıldıktan sonra 
ilk tahkikat bugün için de lüzumsuz hale geli
yor. Şahitlere yemin yerilmesini, Devlet Güven
lik Mahkemelerinin hazırlık tahkikatı sırasında 
zorunlu gördük. Bu nedenle de artık ilk taihki-
ka(t zaten bugünkü usul hükümlerine göre zait 
.addedildi. 

Muhterem arkadaşlarım, mahkemenin kanar
ları Yargı tayda kurulacak özel dairede tetkik 
edilecek. Tsrar kararları Cezıa Heyeti Umumi-
y esin d? tetkik edilecektir. İşte, umumî Usul 
hükümlerirAİcn ayrılmanııza rağınen getirdiği
miz hükümler vatandaşların hak ve hürriyetleri 
.bakımımdan daha geniş bir teminat sağlaması 
bakımından, ben bunun Lahey Adalet Divanın
da da savunurum dedim;. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bir gerçeğe mü
saademizle işaret etmeden sözlerime son veremi
yorum. 

Üç kıtaya hükmetmişiz, 16 Devlet kurmuşuz. 
•Son Devlet Türkiye Cumhuriyeti. Bu Devletin 
hudutlarını Büyük Atatürk çizmiş. Ama, hâlâ 
1%9'da başlayan ve hele aşırı solda ifadesini 
bulan ve onun. tahtı olan devletin, o 1%9'dan 
Karlofea- Muahedesinden başlayan (hali bugün 
ideolojik şeylerle devam ediyor demektir. Başl
ınızı kuma sokup saklanma hevesine kapılan in
sanlar gibi düşünmeye mecbur değiliz. Bu tasa-
rıyle bu .mahkemeleri kurmaya mıccburuz. 

Bir değerli arkadaşım dedi ki, «Bu, umumî 
mahkemelere güvensizliği ifade etmez mi?» 

Hayır arkadaşlarım. Keşke biz ceza adale
tinde umumî mahkemelerde bu sürati sağlasay
dık. Bunu çek temenni ederim; fakat mümkün 
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olmuyor. Bugün hâkim ve savcılıkta 60O'e yakın 
münhal yerimiz var. Nasıl sürati sağlayacaksı
nız? Daha adlî zabıtayı kuramadık. Ama, artık 
bu Devletin bekası, bu Milletin bekası, bu Mil
letin aşırı sağdan ve soldan gelecek zararlardan 
vikaye.'!, hür demokratik düzenimizin ve Cum
huriyetimizin payidar olması için eğer bu ted
biri almazsak tarih bizi, bu kuşağı lanetler. Bu 
nun için biz asla geri dönmüş değiliz, asla geri
ye gitmiyoruz. Aksine, Devlet Güvenlik Mahke
meleri, bütün içtenliğimle arz ediyorum, vatan
daş için. büyük teminattır. 

Arkadaşlarım, bu kadar kuşkuya kapılma
nın icabı neden 'olur diye heyecanlanıyorum. 
Eğer beyanımda bu heyecanımın inikasını bulu
yorsanız beni mazur görün. Hepimiz buraya en 
yenimiz ifM38 yılında olmak üzere geldik, bir
birimizi tanıyoruz. 

Türk halklarından bahsedildi, hep soldan, 
•sağdan bahsediliyor. Türk halklarından bahse
diliyor; 12 Marttan evvel bahsedildi, 1.2 Mart
tan. sonra bahsedildi. 

Türk Milleti olarak artık şu Misakı Millînin 
çizdiği hudutların dışında gideceğimiz yer var 
mı?... 

Arkadaşlarım'; gecenin geç saatinde sizi faz
la- meşgul ettim. Devlet Güvenlik Mahkemeleri, 
•kanun tasarısını Yüce Parlâmentoya takdim 
ottiğinı sırada yaptığımı basın toplantısında da 
arz ettiğim gibi, Anayasamıza aykırı değildir. 
Ama biz hata etmişizdir. Anayasa Mahkemesine 
gidilir, noksanımız «-örülür bozulursa; biz bunu 
da elbette bir saygı yi e karşılarız. 

Hukuk Devleti, arkadaşımın izah ettiği tarz
da anlaşılmaya müsait olan bir müessese değil
dir. Hukuk devleti, her tasarrufu yargı deneti
mi altında bulunmak mânasına alınmak icabe-
deı*. 

Beni lütfettiniz, dinlediniz. Saygılarımı ve 
şükranlarımı arz ederim. (A. P. ve C. G. P. sıra
larından alkışlar) 

M. STEPİ TURANLI (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, bir sualim olacak. 

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

Bakan öteden beri adliye mesleğinde çalışmış 
ve bu yolda temayüz etmiş ve ondan sonra poli
tikaya atılmış ve Cumhuriyet Halk Partisinde 
hizmet görmüş, ondan sonra da Cumhuriyet 
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Halik Partisinden ayrılıp müstakil olarak bu
gün Anayasanın bir gereği olarak secini sırasın
da müstakil bir Bakan olarak Adalet Bakanlığı 
yapmakta dır. 

Eğer, müsaade buyurursanız ve kendileri de 
lütfederlerse, tevcih edeceğim bâzı suaallerim 
'Olacaktır. 

BAŞKAN — Konuyla, ilgili olacak, Sayın Tu
ranlı. 

M. SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Tabiî 
efendim, konuyla ilgili olacak. 

BAŞKAN —• Başlangıç olarak o havayı ver
imedi de efendim.. 

M. SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Hayır 
efendim. Başlangıç da konuyla ilgilidir. 

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

Bakanın müstakil bir Bakan olanak hiz-metlerin-
den de bahsetmek suretiyle suallerimi kendileri
ne tevcih etmiş bulunuyoruım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Turanlı, Baş
kanlığa sorunuz lütfen efendim. 

M. SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Tabiî 
efendim, Başkanlık vasıtasıyle suallerimi arz 
ediyorum, 

Hükümete güven olmadığı takdirde Devlet 
güvenliğini hür demokratik idarelerde koru
makla mükellef olan müessese hangisidir? 

BAŞKAN —• Sayın Turanlı, bunlar ayrı ayrı 
sualler mi, yoksa bir tek sualin bünyesi içinde 
mi?... 

M. SIRRI TURANLI (Adıyaman) — İkinci 
sualim efendim. 

BAŞKAN — O zaman isterseniz teker teker 
sorunuz, 

M. SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(Devamla) —• Efendim, kısaca Hükümettir. Hü
kümetin hikmeti vücudu, evvelemirde Devletin 
güvenliğini sağlamakla izah edilir. Güvenlik 
aleyhine suç işlemek başka, güvenliğin sağlan
ması başka. Bu konuyla birinci derecede vazi
feli olan Hükümettir. 

BAŞKAN — Evet efendim, birinci sual ce
vaplandırılmıştır. 

Sayın Turanlı, ikinci sualinizi buyurunuz. 
M. SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Sayın 

Bakan güvenliğini tornan edecek olan müessese

nin hür demokratik idarelerde Hükümet olaca
ğını izah buyurdular ve işaret ettiler. 

Hükümete güven olmadığı takdirde; yani 
hür demokratik sistemde devleti anarşiye götü
ren, memleketi felâkete götüren, memleketi bö
lücülük hareketleriyle bölmek isteyen anarşik 
hareketlere karşı Hükümete güven olmadığı tak
dirde itimat edilecek olan müessese hangisi ola
bilir? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(Devamla) — Efendim, hür demokratik düzen
den bahsediyorsunuz. O takdirde Parlâmento 
Hükümetin icabına bakar, güvensizlik oyuyla 
Hükümeti bertaraf eder, yeni Hükümet kurulur. 
Ama. başka bir düzenden bahsediyorsanız... 

M. SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Hayır, 
demokratik idarelerden bahsediyorum. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşma şeklinde ol
masın efendim. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
Başka sualiniz var mı, Sayın Turanlı? 

M. SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Yok 
efendim,. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın B a t a . Teşek
kür ederim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Refet 
Rendec'i buyurun efendim. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Ben bâzı tenkitlere karşı cevaplarımı birkaç 
kelimeyle kısaca özetlemek istiyorum : 

Muhterem arkadaşlar; Devlet C4üven]ik 
Mahkemesi kurulması hakkındaki teklifin Ana
yasaya aykırlığmdan bahsedildi. Bu Anayasa
nın emridir. Anayasa diyor ki, «Devlet Güven
lik mahkemeleri kurulur ve bu kanunla düzenle
nir.» Yüksek huzurlarınızda görüşülmekte olan 
mesele Anayasanın enirinin yerine getirilmesi
dir. Biz bunu yapıyoruz. Bunun, Anayasanın 
emrinin yerine getirilmesinin Anayasaya aykı
rılığı olur mu? 

İkincisi; yeni gelecek hâkimlerden bir ür-
perme, bir ürkme var. Halbuki konuşan ve ce
vap veren birçok arkadaşlarını izah ettiler, bu 
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talbîi hâkim fikrine aykırı değil. Eğer şu mah
keme, bir suç işledikten sonra o suçu ve suç
luyu muhakeme etmek üzere suçtan sıonra ku
rulursa tabiî hâkim ve tabiî mahkeme fikrinin 
dışına çıkılır; ama kurulmuş bir mahkeme, 
mevcut bir mahkeme var iken o mahkeme ça
lışırken suç işleyen bir kimse o mahkemenin 
huzuruna çıkarılırsa, tabiî hâkimin huzuruna 
çıkarılmış demektir. 13u bakımdan suçu işleyen
ler, kanuna aykırı hareket edenler biliyorlar 
ki, bu mahkemede muhakeme edileceklerdir, o 
halde ona göre suç işleyenler, ona göre hesa-
bedeceklerdir. O hesabı yapmışlarsa, bu netice
ye razı olacaklardır. Bu tasarı bu bakımdan 
taibiî hâkim fikrine aykırı değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, birçok meseleler 
daha ortaya atıldı: ama biz komisyon olarak 
isin siyasî yönden çekişmeli tarafına girmek 
istemiyoruz. 

Şu ciheti de belirtmeden geçemeyeceğim: 
Bir arkadaşımız burada konuşurken «Bu, şu 
zümreye hizmet edecek, bu sınıfa hizmet ede
cek, bu iktidara hizmet edecek...» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, yargı kimseye hizmet 
etmez. Bu mahkemeler de kimseye hizmet et
meyecek. Zaten müstâkil yargı organının içeri
sinde, hâkimlik' sınıfına geçmiş, hâkimlik sınıfı 
içerisinde temayüz etmiş, terfi etmiş, birinci sı
nıf bâkilmlüre ayrılmış, yetişmiş hâkimlerden 
Yüksek Hâkimler Kurulu şu, su, şu kişiler bu 
kanunun gösterdiği sıfatlara, bilgiye, tecrübeye 
haizdirler, bunlar içerisinden güvenlik mahke
mesine üye alabilirsiniz diyecek. 

İşte 9:Qne korkulan, bir noktası; hâkimlerin 
terfi, tayin zatisi eri neleri varsa her şeyine 
bakmakla görevli ve yükümlü olan Yüksek Hâ
kimler Kurulu diyecek ki, benim elimde 3 bin 
tane hâkim vardır, bunların içerisinde 600 tane 
birinci sınıfa ayrılmış olanı vardır, şu 600 hâ
kimin içerisinden siz seçiniz alınız. Şimdi bu 
dava başka bir mahkemede olsa o hâkimin önü
ne gitse idi bir mâni yoktu da sadece Bakan
lar Kurulundan geçti, iki tanesini ayırdı diye 
ne mâni var'? 

Bu hâkimlerin Bakanlar Kurulu tarafm-
dan gösterilmiş olması o günün iktidarı veya 
siyasî partisinin iktidarına hizmet ve o tema
yülde insan mâadasına, da gelmez. Hâkim bir 

kanaldan geçmek suretiyle bir vazifeye gitmiş
se, ille de o kanaldan 'getiren kimsenin fikri 
istikametinde ve ona hizmet edecek istikamette 
karar ve kanaat belirteceği ve o istikamette 
kararlar verecek o iktidara hizmet edeceği 
mânasını çıkarmak mümkün olmaz. 

Muhterem. arkadaşlarım, bizim 1961 Anaya-
nıızın bir eksikliği vardı. Anayasa, bütün hakla
rı getirmişti, bütün müesseseleri kurmuştu, ama 
kendisini koruyacak tedbirleri getirememişti. 
İşte Anayasanın bir eksikliği daha tamamlamı
yor; kendisini koruyor. Devletin varlığını, sta
tüsünü temin eden bu Anayasa, keımdisini yık
mak isteyenlere, meriyetten kaldırmak isteyen
lere, Anayasa içerlslnidciki organlara, saldırmak 
isteyenlere karşı kendisini korumla vazifesiyle 
Güvenlik Mahkemelerini getirmektedir. Bu ba
kımdan bu Anayasa Devletin teminatı olduğu 
gibi. Anayasanın da teminatıdır ve birbirinii ta
mamlayıcı niteliktedir. Bugünün ilerleyen dün
yasının sosyal şartlan içerisinde yeni suçlar, 
yeni âdetler, yeni fikirlere karşı Devletin bü
tünlüğünü, beraberliğini, millî birliğini koruyu
cu tedbirleri getirmek, millî birliği bozanları 
muhakeme etmek ancak: bu mahkeme sayesinde 
mümkün olacaktı r. 

Tıp ilminde bile eskiden tek doktor bütün 
hastalıklara bakarken, bugün tıp ihtisas kolla
rına ayrılmıştır. İlim bu kadar ilerlemişken, 
sosyal hayatın bu kadar tekâmülü içerisinde 
bir insanın bütün bu tekâmülleri, sosyal, fikrî 
vesaire hadiseleri bilmesi mümkün değildir. İş
te bu mahkemeler bir iıhtıisıas mahkemesi olarak 
Devleti yıkmaya matuf dünyadaki yeni cereyan
ları, yeni fikirleri talkibedeceik, suçun Devleti 
yıkmaya matuf olup olmadığını tefrik edecek 
Are gerekli tedbirlerini alacak ve suçlu varsa onu 
ayıracaktır. 

Muhterem arkadaşlarını; bu mahkemelerden 
bu sebeplerle fazla korkmamak lâzımgeİldiği ka
naatindeyim. 

Bir ciheti daha belirtmek istiyorum: 
Muhterem arkadaşlar, bu kanun ne getiri

yor' biliyor musunuz? Sadece Devlet Güvenlik 
Mahkemesini getiriyor; bunun yanında yeni 
bir suç, yeni bir usul getirmiyor. Türıkiye'de 
bugüne kadar tatbik eidiilen mevzuat ne? Türk 
Ceza Kanunu meriyette. Devleti yıkmaya ma
tuf olan suçları yasaklayan kanunlar ne ise, 
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(Cezanın maddî hukuk saikası bir de usul saha
sı dediğimiz iki kısmı var.) Maddî hukuk sa
hasında Türkiye'de bugün ne mevcut ise, bu 
mahkeme de onu taubik edecek. Halen tatbik 
edilen kanunları tatbik edecekler. 

Usul bakımından da bir yenilik geıtinmiyor. 
er mahkemeler ceza usulü bakı-
atbik ediyorlarsa, nasıl tevkif 

rararı veriyorlarsa, nasıl temyiz ediliyorsa, 
youia.i'cian geçiyorlarsa, bu mahkemeler 

de aynı yollarda, aynı usullerle karar verecek, 
tevkif nasıl yapılıyorsa öyle yapacak, itiraz na
sıl yapılıyorsa öyle yapacak; yeni bir usul getir
miyor ki. Maddî hukuk sahasında da yeni bir 
usul getirmiyor, şeîkll hukuk sahasında da bir 

i l 

Türkiye de d 
m undan neyi 
kararı veriye1,1 

h <?. -.~. n M T?"/ »1 1 O -* iyi v 

usul getirmiyor. 
•Bu bakımdan yeni mahkeme geliyor, yeni 

mahkeme ile beraber yeni suçlar geliyor vesa
ire gibi bir endişenin de bu mahkemeler için 
varidolmaması lâzmıgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, kısaca arz etmek 
istediğim hususlar bunlar. Yine ileride tereddü-
te mucip bir nokta varklolursa, onları da kı
saca arz etmeye çalışacağım. 

Saygılar sunarım. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyondan 

soru soracağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BİRET ATALAY (Kars) — Sayın Komisyon 

Başkanından şunu öğrenmek istiyorum; bütün 
Türkiye'yi yargı çevresi içine alabilecek bir 
mahkeme kurulmasını genel yargı kurallarına 
uygun görüyorlar nıı? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDEOİ (Devamla) — 
Kanun bu ciheti halletmiş. Anayasa emretmiş, 
Anayasanın eniri yerine gelmiş. Anayasa bu şe
kilde yapılır diyor. Yapılır deyince bir aykırı
lık olmadığı kanaatindeyim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İkinci sorum; 
Anayasanın değişik 13C ncı maddesinde bütün 
Türkiye'yi kapsayacak genel bir yargı organı 
kurulacağı var mıdır? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RBNDECİ (Devamla) — 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması 
hakkındaki Anayasa hükmünde bu cihet derpiş 
edilmiş. Anayasanın bir maddesi ile diğer mad
desi birbirine çelişik olamaz. ' "' 

SIRRI ATALAY (Kars) — Üçüncü bir so
rum; Devlet Güvenlik Mahkemeleri h akimleri -
ıiiin iki katlı tayini - yerine hâkimlerin Yüksek 
Hâkimler Kurulu tarafından tayin edilmieıskııin 
sakıncası nedir1? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDEOİ (Devamla) — 
Bu da Anayasa emridir -Sayın Atalay. Anayasa, 
Güvenlik Mahkemelerine seçilecek üyelerin 
hangi yolda seçileceğini zaten kendisi tespit 

biz diğer teferruatı tespitle uğraşıyo-

(Kars) — Anayasamın 

comışii 
ı*ıız bu kanunda. 

SIRRI ATALAY 
136 ncı maddesinde... 

BAŞKAN — Cevap veriyorlar Sayın Ata
lay, sual sordunuz cevap veriyorlar, lütfen din
leyiniz e rendim. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDEOİ (Devamla) — 
Cevabım bu efendim. 

BAŞKAN — Sayın Menteşeoğlu, son sözcü 
olarak buyurunuz efendim. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Sayın Yıldızın, ülkemizin sosyal ve siyasal 
gerçeıklerinc uymayan bâzı beyanlarını cevap
landırmak için huzurunuzdayım. 

Sayın Yıldız, «Müzakeresini yaptığımız bu 
kanun, 12 Mart öncesi, için konmuş yanlış bir 
teşhisten ilham almaktadır, bunun için karşı
sındayız» buyurdular. Gerçekten, 12 Mart ön
cesinde iki teşhis, karakter ve muhteva bakı
mından farklı olarak kamuoyunda belirmiş ve 
tescil görmüştür, ama bu kanun olayların ve 
geçen zamanın teyidettiği ve haklı çıkardığı bir 
teşhisin eseri olarak ortaçladır. Ne idi bu teşhis? 
Türkiyede birtakım olaylar oluyordu, anarşik 
hareketler cereyan ediyordu. Bir teşhis diyor
du ki, «'Bunlar masum öğrenci hareketleridir, 
bu bir sosyal patlamadır, bunlar tabiî olaylar
dır, bunun tedbirlerini iktidarın alması lâzım
dır.» Bu bir teşhisti; tedbire de geleceğim. 

Bir teşhis daha vardı: «Türkiye milletlerara
sı komünizmin saldırısı karşısındadır. Anayasa 
rejimi ve Hürriyetçi cumhuriyet çizgisinde top
lamak lâzımdır.» 

«12 Marttan sonra cereyan eden olaylar ve 
geçen -zaman bu iki teşjhisi de değerlendirdi; 'bi
rinciyi değil, ikinciyi hafklı çıkardı; fen ükihci -teg-

676 —' 
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kıs Adalet Partisi iktidarının teşhisiydi. Türkiye, 
milletlerarası bir komünizmin saldırısı karşısında 
dır, 'bunun karşısına yalnız Hükümet çıkmaz; de
mokrasi mesuliyetler rejimidir, her müessesenin 
mesuliyeti vardır, sorumluluğu vardır. Binaena
leyh, Anaya::a müesseseleri ve onun dışındaki kü
tün müesseseler Cumhuriyeti savunma çizgisinde 
yericriııi. almalıdırlar.* Bu millî asgarî 'müşterek
te '.birleşmemiz lâzım.» diyorduk. 12 Marttan bu
güne kadar geçen hâdiseler, •sıkıyönetim mahke
meleri, araştırmalar, bizim teşhisimizin doğru ol
duğunu meydana çıkarmıştır ve Hükümet bu teş
hisin haklı olduğuna kanaat getirdiği ve iştirak 
ettiği içindir ki, kir Anayasa kuruluşu olarak 
(düvenlik Mahkemelerini •getirmektedir. (Jetirmek
tedir, çünkü 12 Mart öncesinin kaosuna baktığı
nız zaman, kanunların müeyyidelerinin işlememe
si, o ortamı yaratan, büyük bir yapıcı faktör ola
rak yattığını görmüştür. Siyasî tarihçiler 12 
Marti tahlil ederlerken, bu büyük faktörü, bu bü
yük amili gözden ırak etmeyeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, «Dünya 'olaylarına 
bakınız; bir side t hareketi, 'bir şiddet haftalığı her 
millette, memlekette vardır. Meseleye bu açıdan 
bakınız.» demek, 'bizim gibi tecrübe geçirmiş 'bir 
milletin evlâtlarına, yakışmaz. Çünkü, anlaşılmış
tır ki, milletlerarası komünizm «Brejnev strateji
si» denilen, milletleri, içinden çökertmek, kalele
ri içinden fethetmek hedefini ve yıkıcı metodu
nu bütün memleketlerde aynı merkezden uygula
maktadır ve uyguladığı sabit olmuştur. İspan
ya'da, Bas(|ile milliyetçileri, Kanada/da Ouobec 
milliyetçileri, Filistin'de Halk Kurtuluş Teşkilâ
tı, Fransa'da Dükçe, Almanya'da Kızıl Dcnilav 
ve Türkiyed'o TİP, DİSK, Dev - (iene, ona ben
zer müesseseler, teşekküller; Mihri Belikler, Dok
tor Hikmet Kıvılcımlılar, Mahir Cayanlar ve-
sair kişiler aynı merkezden talimat alarak, •aynı 
metodu kullanmışlar ve aynı hedefe ulaşmak is
temişlerdir. Nedir o hedef: O, memlekette carî 
olan demokratik hürriyetçi Cumhuriyeti, Devle
ti yıkmak. 

Arkadaşlar, olayların içinden gelen, tecrübe
lerin çilesini çekmiş insanlar olarak bu teşhiste 
birleşmeye mecburuz. Su halde, bu kanun yan
lış bir teşhisten değil, doğru bir teşhisten mülhem 
olarak gelin ektedir. 

Sayın Yıldız «Rejimin adına uygun tatbikat 
yapılırsa korkulan olaylar, anarşik hareketler ol

maz.» buyuruyorlar. Kendileri şimdi kurada ol
malardı sormak isterdim; ama. yine serayım, sizler 
şahit olun. Acaba, 12 IvFartlan önceki demokra
tik hürriyet rejimini, Anayasa rejimini bizin ik
tidarımız ihlâl mi etmiş, hakları ve huniye deri şu 
veya bu noktada kısıtlamış mı, kimin hakkını ki
min hürriyetini tahdit etmiş? Bilâkis, elde mevcut 
kanunları en ağır şartların altında dahi hâkim 
kılmış, Anayasa, çizgisini aşmamış, kanunların hu
dutlarına sadakat göstermenin faziletini ve hukuk 
devleti haysiyetini muhafaza, etm'ş ve'bunu uygu
lamıştır. Yoksa, bunun aksi olsaydı Türkiye'de 
daha 'başka hadiseler cereyan ederdi. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Savın Meıı-
te.şeoğlu. 

HALDUN MFNTEŞECKİLr (Devamla) — 
Toparlıyorum. Sayın Başkanım. 

Üçüncü de, aşırı sağ ve aşırı sol kuvvetler 
çaı piştinin, polis de buna, seyirci kaldı gibi, hâ
diselerin gerçeğine uymayan bir beyanda bulun
dular. 

Muhit e re m ' arkadaşlarım, ben 12 Marttan 
öncesinin tahlilini yapmıyorum, bir polemiğe 
'do ginmdyorınm. aıma 1.2 Mart öncesinin ve son
rasının bâzı nirengilerine temas etmek istiyo
rum. Şunu kemâli ciddiyetle ifade ederim ki, 
Adalet Partisi iktidarı hiçbir aşırı hareketin 
yanında ve arkasında'olmamıştır; ne aşırı so
lun. ne aşırı sağın. Ne kendisi parti olarak, ne 
de bir yan teşekkül kurarak o aşırı akuulamn 
arkasında eylemlere girmiştir. Adalet Partisi
nin hiçbir yan teşekkülü yoktur ve yan teşek
külü olmayan tek paı'tidir Türkiye'de. Biz, ka
nunsuz her hareketin karşısına çıktık. Asın 
her hareketin karşısındayız dedik. Devletin ka
nunlarını ve imkânlarını kullandık. Ondan baş
ka bir şey kullana nıazdıik. Bunun için. bu saldı
rıyı önlemek için tedbirler manzumesi getirdik. 
Yasalar' değişmelidir; Anayasa ve bâzı kanun
lar. Buna iltifat gösterilımedi. «Böyle bir hare
kette bulunursanız gök kubbeyi yıkarız, faşist 
kanunlar getiriyorsunuz»' diye ithamı edildiği -
imiz sabittir. Bunun aksini kimse iddia edemez. 

Üçüncü t edilirimiz; diyorduk ki, Devletin 
kuvvetlerini beşerî, fennî, kanunî ve eğitim 
plânında teşhis etemek lâzımdır. Bu tedbirleri 
almazsanız Atatürk'ün büyük eseri Cumhuriye
ti komünist eylemler tahrip edecek ve Türkiye 

I de komünist idare kurutaçaktır, diyorduk:. Ya-
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nıldık mı tedbirlerde? Yine kemâli iftiharla ifa- T 
de •ediyorum ki, bizden sonra gelen 1 ııci, 2 ııci 
Erim Hükümetleri ve Melen Hükümetleri her 
teşhisimize iştirak etmiş, hem aldığımız tedbir
ler manzumesini kabul etmiş ve bunun dışında 
'da hiçbir tedbir getirememiştir. Bununla Ada
let Partisi İktidarı olarak daima iftihar ede
riz. 

Şimdi Savın Başkan sözlerimi bağlıyorum. 
Arkadaşlar. beni fevkalâde üzüntüye sevk eden 
-bir noktada Sayın Yıldız'm Hüseyin İnan adlı 
îbir komünist .anarşist kişinin Anayasa taraflısı 
olduğunu ve «Yaşasın Anayasa» dediğini ifade 
•ederek, Anayasayı âdeta savunduğunu ve bu 
ifadeleri ile Sayın Çağlayangil'e cevap vermek 
istediğini büyük bir üzüntü ile gördüm. 

Arkadaşlar: Hüseyin İnan, komünist mili
tanlar arasında «Dede» diye anılan ve bir çok 
anarşistleri, militanları şartlandıran, eğiten ve 
•197.1 Martında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan'la 
îberaber Oastro sitili dağ gerillâsı ha roket İterine 
girerek Cumhuriyet Devletini yıkmak komü
nist ve Leninist bir idare kurmak için dağ1 ara 
çıkmış ve Türk Güvenlik Kuvvetleri tarafından 
Tvfîvse/i'de yakalanıp adalete teslim •ediılrn'is bi
ridir. Bir komünist militanın ifadesine «Yasa
sın Anavasa» dediırini bu kürsülerde arkada
şımı sövMivnr da. yıllardır Anayasayı savunma
da birleşelim diyenlere bühtan etmekten çekin
miyor. 

Arkadaşlar bunu ta^dı huzurunda t°^fil et-
-tilrtf>n conra. s^dterbn.i ba",bvo,vnm. T^sh-'^e ve 
t e rl V ı*d e bi r-V« pli m, Cu m hn ri vet bn izi. ]-»fi m ''îfvpt-
ei Gnmhurivptimizi savunmakta Parlâmento. 
jjı"Winrıp.t, bütün Anavasa mnp'«,şeseıleıı,i plo,"V. 
v3"öm"l o-n-n-HV yfir-nıipve mp^biT'dnr. En bü^üV 
••tedbir bndm* nınh+p^pm arkadp.ci1rH>rnı. Bn ted
bir abnmaddrea hür^ve+oi Cumhnnveti'miz'bı 
isstikr?)r yo bekasun t^mi^at altına abııam^s olu
ruz. Bb* taraftan D^vlptlmizl kanunî b^ikârdar 
ve vasıtalarla güçlendireceğiz, bir tarafta, da 
vatanını seven insanlar ve müesseseler olarak 
Oumhuriveti savunma, eeuhesinde elele olacağız. 
Reiirıimizirı (istikrarı ve bekası bundadır. 

kaygılar sunarım. (Adalet Partisi sıralarım
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. Komisyona havalesini iste
yen önergeler var, okutuyorum, 

— 078 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunulan Devlet Güvenlik 

Mahkemeleri Kuruluş ve Uygulama Usuıler'i 
hakkındaki kanun tasarısı, 

1. Hukukun üstünlüğü prensibine 
2. İnsan Hakları Sözleşmesi ve büJdirisi-

nin temel kurallarına aykırıdııi". 

Devlet güvenliğini korumanın bu temel il
kel eni Orta'dan kaldırmadan mümkün olacağı 
bilinmek t edir. İktidar devamlılığı umud ve 
çabası ile iktidar felsefesine ters düşen her 
•düşünce ve davranışı en vahim şekilde suçla
ma ve iftira fırtınasına mâruz bırakma geti
rilen tasarı ile mümkün olacaktır. Ülke hak ve 
hürriyetlerin, adaletin korunma mücadelesi
ne götürülecektir. İstikrarlı ve güçlü demok
rasi korku ve zorun, mevcut, olduğu bir ortam
da sağlanmayacaıktır. «Huzursuzluk» alabildi
ğine artacaktır. Hukukun üstünlüğü prensibi
ne aykırı, insan haklan Sözleşjmesine ters 
düşen, iktidar felsefesine uymayan düşünce
leri 'baskı altına alan,, iktidar devamlılığını 
sağlama amacını güden hükümlerin tasarı 
metninden. çıkarılma,sı, tasam metninim Devle
tin doğrudan doğruya güvenliğini ilgilendi
ren, Anayasa hükmüne uygun şekilde yeni
den değiştirilerek tanzimi için Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna havalesini saygılarla arz 
ederim, 

Kars 
Sırrı Ataiay 

BAŞKAX —• Önergenizi açıklamak için. 
Sayın Sırrı Ataiay, buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın üyefier; 
Biraz önce okunan önergemde değ.ıştirilme-

. sini istediğim hususlara kısmen işaret etmiş 
bulunuyorum. Her şeyden evvel hepimizin bir
leştiğimiz .nokta, Devletin güvenli-ğıinin sağlan
masıdır. Devletin güvenliğinin sağlanması, 
onun geçen zaman, içinde nesillerden nesil
lere her gün biraz daha güçlü ve umutlu ola
rak gidebilmesi ilcin tedbirler ancak ırki yön
lü olarak mümkündür. 

Birisi; bu çağın toplum --çalkantılarımın ge
tirdiği çeşitli sağ, sol bölücü olaylar karşı
sında uzman mahkemeleriininıin kurulalbilmıe-
sidlr. Biz, uzman mahkemelerinin •kurulması
na karşı değiliz ve biraz öncede ifaide ettıim 
ki, daha 19*65 yıfiı'ndıa Anayasa naza-maını ıko 
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ruına yasa taslağı ile bu fık-ıûn ge&iicisiylz ve 
bunun öncülüğünü yapmakta bulunuyoruz. 
Ancak biz, Devletin güvenliğinin zabıta tedbir
leri 'ile teımin ve tesis edleeeğine tam. imâna-
sı ile iııanmıyoruz. Eılr ülkede hukuka, temel 
hak v,e 'hürriyete saygı duyulmadıkça, bir ül
kede tarafsız Ve âdil bir Devlet nizama kurul
madıkça, refaha ve özgürlüğün barımın gü
venceleri sağlanmadıkça, ekonomik, sosyal 
ve kültür'el ıdcoge1!. hızdı kailkınma sağlr/nma-
dıkça, imkân ve fırsat eşitliği sağlanmadıkça, 
gelir ve servet u dağılışında adalet sağllaıı-
madıkça Deviiriı güvenliğini zabıta tedbirleri 
ile devamlı ellarak sağlamak .'mümkün değil
dir ve hiçil'?1 yerde olmamıştır. Bunu açıkça ^e 
açık yürekl'iîiikle 'kabul etmek gereklidir. Dav-
lehtin güvenliği aneak bu şekilde temin eüiebi-
Iilr. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
insanlar birbiri* ni öldürsün. 

,SIRRI ATALAY (Kara) — Diğerleri zabı
ta hükümleridir ve ıhiçbir ülkede Devletin gü
venliği olağanüstü veyahut «Devlet •güvenli
ği» adi) altında kendine özgü yargı mercileri 
ile temin edilmiş ve sağlanmış değildir. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Zabıtayı kaldıralım, Orduyu kaldıralım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale buyurmey]-
mız Sayın Turanlı'. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Biraz önce 
açıkça ifade ettiim, Devlet güvenliğini sağla
mak 'için gerektiğinde uzman mamkemeleıiuin, 
yani ihtisas nıaıhke mel erinin kurulmasının ön
cülüğünü yapmeşrz. HaıngL polis 'kaldırması, 
"hangi jandarma kaieli'iması (insaflı olun biraz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Kanunun ne
relinde zabıta tedbiri vardır, lütfen söyleyin. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayın lütfen 
efbnulm, hatip devam çerin. Kcıuışmıasını 10 da
kika içerisinde: bitirecek. 

Buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Devlet gü

venliği kavramı İle İktidar felsefesine ters düş
meyi bildirinden ayırmak zorıınelayıız. Bu m>ah-
kemeleriıı 'kuruluşu ile 'İktidar felsefesine ve 
iktidarı devam ettirme hevesine ters düşen
ler çtük 'kolaylıkla, rahatlıkla çeşitli suçlai'-ia 
baskısı atında tutulacaktır. 
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Daha birkaç gün önce buğday fiyatları ile 
ekmek fiyatları arasında tezat gömüşler ilerii 
sürülüyor diye «Solcu muhalefet, yıkıcı muha
lefet, maceram muhalefet» damgası» çok ra-
matlikla yapıştı rıi'abilıly ordu. «'Demokratl k» 
adı Ven'jlen ibiir ülkede üreticinin emeğinin de-
ğeriendlrllmesi, öbür yanda tüketicinin hakla1-
rınm 'korunması yanımda gerçekleri. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Sayın Başkan; kanunila ne ilgisi var1? 

'BAŞKAN — Sayın Atalay, konu üzeıüne av
det eder. raisiniz lütfen 1 

SIRRI AtTALAY (Devamla) — Yar, var di-
y i i m. 

Gerçeklerin dile getirilmesi ifade edildiği 
zaman Hükümet mensupları rahatlıkla bunu 
ifjie ederleri solcu nmrlıa'lef et,, yıkıcı muha
le ilet, maceracı muhalefet ciiarak itham, ediyor-
laı'. İşte iktidar felsefesine ters düştüğünüz 
•fakdiıde kurulan bu mahkemelerle; yani hâ-
li.ulnl Ilükümcit'ln tâyin ettiği ve gerektiğin
de bütün Tilrkiye'iiüı sathıma bir tek 'mahke
meyi kurmak üzere vataud'aşmı eanundan bez
direcek usullerle eziyetlerin yapilnıası müm
kün cCan bir hususta suç zehabı verebilecek 
ciddî delilleri olmadan binler ve yüz binlerce 
lrr:an ba ki altına al! mae aktır. Bu, hukukun üs
tünlüğü prensibine uygun mudur?. Hukukun 
pr'eersÜri kavramına, insan baklam sözleşmesi
ne uygun mudur?.. Ye yine bu yaöa •Millet 
Meclisinde görüşüldüğü sırada sözcülerden bi
liri diyordu 'ki, Toplum Dergisinde falanca ya
zar şunları yazmış ar. 

Şimdi insaf ile düşünelim.. Sıkıyönetim de
vam etmektedir, sıkıyönetim savcıları iş ba
şındadır. Bir yazı yazılmaıktaelır; sıkıyönetim 
savcıları ve mahkemeleri suç görüp takibat 
yapmıyor; ama bir siyasî parrinin Genel Baş
kanı 'Millet Medlisinde muhalefeti itham edi
yor. ET yor ki: «Toplum Dergisinde bir yazı ya
zılmıştır. Bu sol maceradır, bu scil tehlikedir.:» 
Bir tarafta ..mahkemeler, bir tarafla sıkıyöne
tim savciarı hiçbir muamele yapmıyor, tak
dir et i yor; .anım, öbür yanda siyasî iktida
rın ortakları çıkıp rahatblkla itham ediyorlar. 
İşte, 'bunlar yarının mıuhbirleı'i, burJlar yarının 
davacıları, bunlar yarının aynı zamanda yar-
•g'çları olacaklardır. (A. P. sı rai a randan gürül-
tüler, anlaşılanla Van müdahaleler) 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen niçin ko
misyona iadesiml istediğinizle mütedair kanaa- . 
tiniz üzerine konuşunuz r e konuşmanızı biti
rimiz, iki dakikanız kaldı lefendim. 

ISIRRI ATALAY (Devamila) — Diyorum 
ki, yasa tasarısı Komisyona gitsin.. 

MEHMET STRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Sıkıyönetim mahkemelerine hı'jç mi saygın 
yok?. Komünistleri müdafaa ediyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Turanlı, sükûnetle din
leyelim lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Uzmanlık 
mahkeme-eri kurulması niteliğinde hukukun 
üstünlüğü prensibine uygun, insan hakları 
sözleşmesindeki temeli prensiplere ve adaletin 
temel kurallarıma uygun Ibir şekilde gelsin, 
hep 'beraber gönül rahatlığı liçerisinde Dev
letin güvenliğini sağlayacak mahkemeleri ku
ralım, Aksi takdirde, iktidar felsefesine ve de
vam ümidi hevesime ters düşecek her zahmi-
yetii kolaylıkla suçlamak ve insanları düşün
celerinden dolayı tahkikat ve takibatlar altı
na sürükleyecek imkânları verecek: bir şekil
de .getirilen bu hususlar devam ederse, ülke
de huzursuzluk devam eder, ülkede bütün gü
vence hükümleri ortadan kalkar. 

İstirhamım şu: Komisyona gönderelim. Dev
letin güvenliğini sağlayacak insan halklarıma 
uygun.. (A. P. sıralarından gürültüler, anlaşıl
mayan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
lütfen. 

iSaym Atalay, siz de lütfen 'bağlar mısınız'?. 
Müddetiniz doildu efendim. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Sayın Başkan, buğdaydan bahsetti, tarım
dan 'bahsetti, ne ilgisi var bunların?.. 

BAŞKAN — Sayın hatibe müddetinin bit
tiğini ihtar ediyorum. 

Lütfen bağlayınız efendim. 
(SIRRI ATALAY (Devamla) — insan hak

larına uygun.. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Böyle 

müzakere olmaz iSayın Başkan. 
BAŞKAN —^Böyle müzakere olmayacağı

nı sayım hatibin de idrakine ve takdirine arz 
edl'yorum efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İnsan hakla
rına uygun 'bir noktada binleşeibilelim. Öyle ki.. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen bağlar mi
sinizi.. 10 dakikanız bitti efendim. 

iSIRRI ATALAY (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Öyle ki, Diyarbakır'da yakalanan anarşist
lerin tahliyeleri için resmen mektup yazan
lar ve omları salıvermesi iç/in çalışanlar şiınudi 
karşımıza gelip... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, konu ile ilgisi 
var mı efendimi?.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — ... Mahkeme
ler beraet kararı veriyor diye iddiacı maka

mına çıkamazlar ve böylesine hükümlerden ya
na olamazlar. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Kim o, söyle bakayım?.. 

ISALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Önergemin 
aleyhimde söz isCyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN —. Buyurun Sayın Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Günlerden beri jet süratiyle buradan kanun 
çıkarılıyor deniyor. Halbuki saatlerden beri 
Anayasanın kabul ettiği bir hükmün gereğini 
yerine getirmek maksadıyla getirilen bir kanun 
için mütemadiyen konuşuyoruz ve polemik ya
pıyoruz. Bir taraftan kanuna hürmetkar oldu
ğunu iddia eden arkadaşlar. Anayasanın hük
münü kabul etmiyorlar, karşı çıkıyorlar. 

Evet, Anayasa tadil edildi ve memleketin ni
zamını korumak için bir Devlet Güvenlik Mah
kemesi kurulması hakkında bir Anayasa tadili 
yapıldı. Ben de hâkimlerin tayini hususunda 
müspet oy kullanmadım; aslında hâkimlerin ta
yininin Hükümetin teklifiyle olmamasını arzu 
ederdim. Ama ben o görüşte akalliyette kaldım, 
ekseriyet kabul etti. Anayasa tadilini gerekti
recek bir nisapla Anayasa tadil edildi, kabul 
edildi. Artık benim Anayasanın bu maddesine 
hürmet göstermekten başka vazifem yoktur. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri). O halde, 
Anayasanın kabul ettiği bir güvenlik mahke
mesinin teşkilâtı getiriliyor. Kanunun ismi 
«Devlet Güvenlik Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun tasarısı.» 
Yani ne yeni bir ceza kuruyor, ne yeni bir şey 
getiriyor. Anayasa, Devlet Güvenlik Mahkeme
sini öngörmüş; şimdi bunun usulü, ne şekilde 
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yapılacağı getiriliyor. Bu kadar münakaşaya. 
bu kadar kahramanlık yapmaya lüzum yok. 

Deniyor ki; efendim, bu yasalarla bu suçla
rı önlemeye imkân yoktur, şunu, bunu yapa
lım.. Evet, bâzı cemiyetlerde bâzı huzursuzluk
ları önlemek için ceza hükümleri kâfi değildir. 
Aynı zamanda o huzursuzluğu yaratan şartları 
da kaldırmak lâzımdır; ama bu yan tedbirdir 
veyahut uzun zamanda netice alınacak tedbir
lerdir. Halen memleketimi yıkacak, rejimi de
virecek suçlular varken, ben buna ceza verme
yeceğim; bekleyelim de iktisadî şey değişsin, 
kültür değişsin de suç işlemesin... Bunu bekle
yecek miyiz?.. Elbette beklemeyeceğiz. Bugün 
halen Devletin içinde bulunduğu bir şart var
dır. Neden örfî idare vardır?.. Çünkü bunu ge
rektiren şartlar vardır. 

Sonra, kendileri de nihayet Güvenlik Mah
kemelerinin kurulmasına taraftar olduklarını 
kabul ettiler. Ancak onlar da hâkimlerin seçil
me sistemine muhalif kaldılar. O halde kendi
lerinin de kabul ettiği Güvenlik Mahkemesini 
yeni baştan sanki yeniden kabul ediyormuş gibi 
bunun aleyhinde söz söylemeye, bunun iade 
edilmesini istemeye sebep yoktur. Gidecek de 
başka bir teşkilât getirecek.. Hakkı yoktur Ko
misyonun. Güvenlik Mahkemesinin kurulması 
Anayasanın gereğidir. Yeni bir teşkilât, yeni 
bir mahkeme şekli, ihtisas mahkemesi kuralım. 
O zaman söylenirdi, bugün söylenemez. 

Bu itibarla, tasarının iadesini istemek, as
lında bundan istifade ederek, biraz daha selâm 
göndermek, biraz daha geciktirmekten başka 
bir şey değildir. Bu itibarla aleyhinde oy vere
ceğimi arz eder, teşekkür ederim. (A. P. ve 
Cumhuriyetçi Güven Partisi sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Sayın Başkan, bahsedilen Avru
pa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10 ncu madde
sinin 2 nci fıkrası millî güvenliğe ve kamu dü
zenine müteallik ahvalde, hürriyetlerin dahi kı
sıtlanabileceğini âmirdir. Kaldı ki, bu tasarıda 
ne hürriyet kısılmıştır, ne de savunma. Bu ne
denle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, geri almak istiyor 
mu efendim? 

• ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sa
yın Başkanım, Komisyon olarak biz 5 saate ya
kın bir zaman bu tasarıyı müzakereye tabi tut
tuk. Orada sayın arkadaşlarımız aynı fikirleri 
beyan buyurdular. Beş saate yakın zamandan 
beri de aynı şeyi tekrar etmekteler. 

Komisyon olarak bizim kanaatimiz şu; in
san haklarına saygısızlık eden kişileri, insan 
haklarına saygı için, hukuk düzenini bozmaya 
çalışacak kişileri de hukuk düzenine getirmek 
için, bu tasarıyı huzurunuza getirmiş bulunu
yoruz. Bu bakımdan tasarıyı geri almıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş-

Sayın Atalay'm bu istikamette ve mahiyette 
daha beş takriri vardır, onun için Genel Kuru
lun sabrını ve sükûnetini istirham ediyorum ve 
okutuyorum. 

Yülksejk Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama usulleri 
hakkındaki kanun tasarısının hukuk Devle
tinde yasaların yapılması ve uygulanması ile 
ilgili objektif kurallara uygun hale getiril
mesi için Anayasa ve Adalet Komisyonuna ha
vale edilmesini saygıyle arz ederim. 

Kars Senatörü 
Sırrı At alay 

Gerekçe : 
Kürsüde sözlü olarajk izahına çalışacağım 

üzere çağdaş hukukun temel ilkesine aykırı 
düşen yasalar yasama organından çıkması ha
linde hukuk Devleti ilkesi ve güvencesi olan 
kurallar zedelenmiş olur. Yasalar uygulan
maz veya yasa dışı birtakım işlemler yürür
lüğe girerse, yasalar belli bir amacın yerleş
mesine hizmet için amaç edilirse Hukuk Dev
leti niteliğini yitirmiş olur. 

Getirilen yasa tasarısı, çağdaş hukuk jku-
rallarına aykırıdır, işletilmesinde hak ve hür
riyetler üzerinde iktidar ipotekleri tesis edi
lebilecek, hürriyet ve haklar siyasî iktidarla
rın «takdir» ölçüsünde değerlendirilecektir, 
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BAŞKAN — Takririn lehinde ve aleyhin
de söz isteyen? 

•SIRRI ATALAY (Kars) Takririmi izah 
edeceğim Sayın Baş|ka>n. 

BAŞKAN - Bir'dakika efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, aynı mahiyette olan bir takrirdir. Daha 
evvelce aynı mahiyette olan bir takrir redde
dilmiştir. Bu takririn, oya konmasına lüzum al
madığı kanaatindeyim. 

M. SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Bir 
dakika Saym Başkan, bir hususu arz edece
ğim. 

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

Başkan, hukukun bir umumî prensibi vardır; 
«Bir hakkın sırf gayriizrar eden suiistimalini 
kanun himaye etmez» der. Şimdi burada Sa
yın Sırrı A "al ay kendisine verilmiş olan öner
ge hakkını, başkalarının hakkını suiistimal et
mek suretiyle hepimizi ve Yüce Senatoyu ta
ciz etmektedir. Bu bakımdan tr.'kdir hakkınızı 
kullanarak, bunu reddetmenizi istirham edece
ğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, bu önergeler geldiği zaman. 

Divandaki arkadaşlarımla bu meselenin mü
zakeresini yaptık ve Sayın Turarlı 'nm ve di
ğer saynı üyelerin ifade buyurdukları gibi, 
hepsinin aynı mahiyette, muayyen fikirleri1!, 
muayyen ifadelerin başka başka cümlelerle 
tekrarndan ibaret olduğum"! da gördük. An
cak, Yüce Senatoyu Sayın Atalay'm fikirlerin
den 40 dakika istifade ettirme imkânını bah
şetmiş olmak için, kendi;ini dört defa daha 
kıı'V dakik* diuhmenizi ve sabrımzı, <'\kv.r?-
tinizi bmıa göre tanzim etmenizi istirham ile 
Sayın Atalay'ı davet ediyorum. Önergesini 
açıklayacaklar efendim. 

Buyurun. 
1'EIDIİ BAY30Y (Erzincan) — Atalay 

hasta efendmı. hasta Oru bir doktora mua
yene ettirelim, ondan sonra kürsüye çıkara
lım; normali bu. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, buyurun. 
Lütfen sükûneti rica ediyorum. Sükûnet 
içinde takibedelim, lütfen efendim. Yardımcı 
olmanızı rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başka
nım, teşekkür ederim. 

önergemde ifade ettiğim husus çağdaş hu
kuk temel ilkelerine uygunluğun sağlanması
dır. Anayasa bir yasanın tanzimi ile bir kuru
luşun meydana getirilmesini salık verir, emre
der ve bunu öngörür. Bu demek değildir ki, 
artık o yasa üzerinde fikirlerinizi söyleyemeye
ceksiniz, düşüncelerinizi anlatmayacaksınız. 
Anayasada bir mahkemenin kurulması öngö
rülüyor, bunun yargı yetkisinin kullanılması 
ile ilgili hâkimlerin tayini hususundaki itira
zınız, onun dışında yargılama usulü ile ilgili 
nasıl geleceği bilinmeyen hükümleri önceden 
kabul taahhüdünde bulunmayı arkadaşlarımız 
•bize nasıl reva görebilir? Yargılama usulü ile 
ilgili kanunlar şu veya bu istikametten gelecek
tir, şu . veya bu şekilde olacaktır. Siz Anaya
sada 136 ncı maddenin değiştirilmesi ile ilgili 
olarak, prensipte uzmanlık mahkemesi niteli
ğinde kurulması isteniyor, bu mahkemelerin 
kurulmasını Anayasa öngörüyor, binaenaleyh 
yargılama usulleri ile ilgili, kuruluşlarla ilgili, 
hukuk prensiplerine uygunluğu sağlanacak hu
suslarda artık söz sahibi değilsiniz diye bizi 
itham etmenin nasıl bir sağlam, düşünce prensi
bi içerisinde yer alabileceğine şaşmamak müm
kün değildir. 

Şimdi yargılama usulleri ile ilgili hükümle
rin ve kuruluşla ilgili hükümlerin çağdaş hu
kuk kurallarına uygun olması prensibinde ısrar 
ediyoruz. Bu prensipte yasalara Anayasayı de
ğiştiren hükümleri koyamayız. Yasalara genel 
yargı ile ilgili hükümlere ters düşen hükümleri 
getirenleyiz. 

Daha önceki fikir mücadelemizde ne diyor
duk? Önemli olan yasaların uygulanabilmesi
dir ve yasaların zamanında çıkabilmesi dir. Çağ
daş hukuk prensibi bunu getirmektedir. 1969 
yılında İstanbul Üniversitelinde başlayan tale
be olayları karşısında Hükümet bir üniversite 
reform tasarısı hazırlıyor ve üniversitelerde baş
lamış bulunan anarşist olayların önlenmesi için, 
üniversite reformunun gerçekleştirilmesini sa
lık veriyor, raporlarını götürüyordu. 

Ş.'mdi bir yandan üniversite olayları başla-
j dığı zaman, üniversite içi denetimi ve ünlversi-
I tedeki anarşik olayları önleyehileeck nitelikte 

çalışmaları kolaylaştıracak, üniversitelerden 
gelen reformları yasalaştırmayız, bunun için 
caba göstermeviz. Öbür taraftan Anavasa niza-
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mini korumakla ilgili mevzuatı işletebilmek, 
Türk Ceza Kanununun 141 ve 140 ncı maddede 
komünist örgütlenmeyi ve propagandasını 163 
ve diğer maddelerden aşırı sağın tahribimi 
142'den 146'ya varan hükümleri ile ülkede bö
lücü faaliyetleri önleyebilmek için, uzmanlık 
mahkemelerinin kurulmasının hazırlıkları son 
«safhasında iken, bunlar getirilmez, Kendilerine 
tevdi edilen Hükümet 1965'den sonra bunları 
ıgetirmez, tedbirlerini almaz, bunları yasalaştır-
maz; ondan sonra kaibahati mahkemelerde ara
rız, kabahati üniversitelerde ararız, kaibahati 
başka hususlarda ararız, 

Muhterem, arkadaşlarım, yasaları tanzimi et
tiğimiz sırada çağdaş hukuk kaidelerine uymak 
zorundayız. Bu sebeple şimdi arz edeceğim yön
le ıiyl e tasarının... 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOÖLU (İstanbul) — 
'•Sııın Bey, çağdaş hukuk kaidelerine aykırı 
olan tutumlar nedir? Bunu izah ederseniz mem
nun oluruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz müdahale 
buyurtmıayınız efendiım, sayın hatip bitirsin. 

Sayın Atalay, buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Komisyona 
havalesi gerekmektedir. Burada yasaların tat-
hik kalbiliyetini sağlamak gereklidir. Gelen 
yasa haber vereyim ki, tatbik kabiliyeti olma
yacak hükümleri taşımaktadır. Getirilmek iste
nen yasa tatbiki kalbi] olmayan hükümleri bün
yesinde bulundurduğu müddetçe, beklenilen so
nuçları da veremez. Bu sebeple Anayasa Ada
let Komisyona havale buyurun. Anayasa. Ada
let Komisyonu biraz önce işaret ettiğim 1969da 
üniversite reformu verilmesine rağmen bunun 
yapılmamasının nedenleri üzerinde 1695' de 
Anayasa nizamını koruma tasarısının taslağı son 
safhasında iken, bunun hazırlanıp Yüce Meclis-
lislerin huzuruna getirmemenin nedenleri üze
rinde düşünerek ve yargılama ile ilgili bu yasa
ya işleyiş kabiliyeti verefoilmek ve bu. yasada 
her türlü tereddüdü Önleyecek hükümleri geti
rebilmelidir. İnsan hak ve hürriyetlerine uyma
yan bâzı hükümleri çıkarmalıdır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Ata
lay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi onu 
söyleceğiim. Hücre usulünü 1973 Türkiye'sinde, 
hu Yargılama Usulü Kanunu içerisinde görme-

25 . 6 . 1973 O : 4 

j liydik. Sayın Cemal Yıldırım biraz önce bura-
] daydı. Kendisini davet ediyorum. Gelsin işhad 

edeceğim. 1958 senesinde Cemal Yıldırım ve ar
kadaşları «Dokuz subay olayı» ile tutuklanmış-
'lardır. Genç bir milletvekili olarak kendilerine 
yapılan baskı, eziyet ve işkenceden ailelerinden 
aldığım mektupla haberdar ediliyorum. Cesaret
le Meclis kürsüsüne getiriyorum. Meclisteki sa
yımızın oranı, şimdiki arkadaşlarımızın oranın
dan daha çok; 1958 yılı bütçe görüşmeleri sı
rasında dokuz subayın hücrede maddî ve ma
nevî işkencelerini anlatıyorum, Demokrat Par
tinin milletvekillerinden akıl ve hayale gel
meyen küfürleri işitiyorum. Bağırıyorlar, çağı
rıyorlar, sövüyorlar ve sayıyorlar. Hükümet 
çıkıyor beni yalancılıkla, beni iftira ile suçlu
yor. Şimdi Cemal Yıldırım'ı işhad ediyorum; 
gelsin söylesin. Mâruz kaldığı işkenceleri, ma
nevî ıstırapları bana yana yakıla anlatmıştı ve 
kendisinden izin alarak söylüyorum. Bunları 
gelip ifade edeceğim. (A. P. sıralarından gü
rültüler, «Kes artık» sesleri.) 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ne alâkası 
var, yeter yahu... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, süreniz bitti 
efendim. Sayın Atalay süreniz bitti efendim... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitti. 
Şimdi, hücre getirilmektedir. Çağdaş... 
BAŞKAN — Lütfen. Sayın Atalay, süreniz 

bitti, lütfediniz efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş

kan, sürem tam onuncu dakikasındadır. 

BAŞKAN — Tâm onuncu dakikasında efen
dim. Bitti süreniz, lütfediniz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Fakat Sayın 
Menteşeoğlu'nun eski İçişleri Bakanının... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ne kadar büyük 
müsamaha içinde size konuşma imkânı hazırla
dığımızın farkındasınız. Lütfediniz, bize yar
dımcı olunuz. Daha konuşacaksınız. Süreniz bit
ti. 

Buyunınuz efendini. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Takririn 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde konuşmak 
üzere buyurunuz Sayın Altan. 
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NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Saatlerdir 
-konu üzerinde görüşmeler yapılıyor ve görüş
meler yapıldıktan sonra verilen takririn esba
bı mucibesine maddelerin detayına girerek ka
nun tasarısının iadesi isteniyor. Kaldı ki bu
rada en çok iddia ettikleri husus Anayasanın 
emredici hükmü. Burada 136 ncı maddede ne 
diyor»; 

«Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı, 
üyeliği, yedek üyeliği, savcılığı ve savcı yardım
cılığı atanmalarında Bakanlar Kurulunca her 
boş yer için...» 

Demek ki buradaki hükmü oraya aktarmı
şız. Buna 2/3 ekseriyetle karar verilmiş. Buna 
itiraz etmeye ve bu sebepten dolayı esbabı mu
cibe göstererek iadesine karar verilmesini iste
meye hakları yok. Anayasa hükmünü nasıl oy
larız? Evvelâ usulü bakımından bu doğru de
ğil. Kaldı ki, bunu bahane edip 1958 senesinde
ki hâdiselere inersek, biz o zaman 1940, 1941, 
1942, 1943'teki tırnak kesmeler, tırnak sök
meler, tabutluklara adam koymalar ve ondan 
sonra memlekette milletin sırtına adam bindi
rip dayak atmalar; bunların hesabını sorar
sak kini cevap verecek? Kendisi hiç olmazsa 
kürsüden bunların yapıldığına dair bir iddiayı 
ileri sürebilecek kadar da hürmüş. Onların za
manında bu hürriyet de yoktu. Kimse sözünü 
bile edemiyordu. Bunların hesabını millet sor
du; onun için ebedi muhalefete soktu. Bütün 
beyanlarına dikkat ederseniz, bir tek sağcının 
ismini vermiyorlar veyahut da sağcılara yapıla
cak eziyetlerden bahsetmiyorlar. Hep solcular
dan bahsediyorlar. Yani banka soyanları eşki-
yaları, vatan hainlerini, Türklüğü inkâr eden
leri, Müslümanlığı inkâr edenleri, Türk teba-
sı olmayanları koruyorlar, onların beyanlarını 
koruyorlar. 

Dikkat ederseniz, burada bizim için bilhas
sa iftihar edilecek bir husus var. Bütün kanaat
leri, mutlaka biz iktidara geleceğiz ve bunu biz 
tatbik edeceğiz yönünden harekettir. Demek ki; 
kendilerinin iktidara gelmeyeceklerini biliyor
lar; fakat millete şu kürsüden daima iktidara 
biz geleceğiz diye de yalan söylemekten çekin
miyorlar. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 
'" MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — 
Sayın Başkanım, Sayın Nahit Bey herhalde üze

rinde konuştular ben takririn aleyhinde konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, lehin
de ve aleyhinde konuşuluyor. 

MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — 
Aleyhinde konuşulmamıştı. 

BAŞKAN — Evet efendim, lehinde konuşul
du, aleyhinde konuşuldu. 

Hükümet katılıyor mu efendim? 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(Tekirdağ) — Tasarıda «Hücre cezası» diye 
bir şey yok, inzibati ceza var. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon geri alıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, bundan evvelki takrir hakkında bu 
tasarıyı komisyona almayacağımızı beyan et
tik. Bundan sonraki takrirler üzerinde sorar
sanız daha bir şey diyeceğimiz yok. Bir mesele 
hakkında bir Mecliste bir defa karara varılır. 

BAŞKAN — Almıyorsunuz efendim. 
Komisyon ve Hükümet takrire katılmıyor

lar. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kanım, daha başka takrir var mı? 

BAŞKAN — Var efendim. 
Bir takrir var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan Devlet Güvenlik 

Mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulleri 
hakkındaki kanun tasarısının bünyesine alınmış 
bulunan, bu mahkemelerin birinin bile yargı 
çevresinin bütün Türkiye'yi kapsaması, Devle
rin güvenliğiyle doğrudan doğruya ilgili suç
lar kapsamının Anayasaya aykırı olarak, Dev-
l°t güvenliğiyle doğrudan doğruya ilgisi olma
yan suçları da içine almak suretiyle genişlet
mek, - Bütün mahkemeleri görev konusuna bağ
lamak - kanun yallarına başvurmayı önlemek 

•̂'ibi, Anayasa ve hukuk kurallarına aykırı olan 
hükümleri değiştirmek, çıkarmak suretiyle ta
sarı metnini yeniden düzenlemek üzere Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna havale edilmesini 
saygı ile arz ederim. 

Kars 
S i m Atalay 
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SALİH TÜREMEN (Ağrı) — Usul hakkın
da söz istiyorum Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Neyin usulü hakkında efen
dim? 

SALİH TÜRMEN (Ağrı) — Bu takririn oy
lanması, söz yerilmesi hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, usul te-
kaddüm ediyor. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım; 

Burada teşri vazifesini yapan her üye her 
mesele hakkında yeni bir şey söylemek bakımın
dan konuşmak, takrir yazmak, teklif yapmak 
hakkını haizdir; ama bir tasarının tümünün ko
nuşulmasını müteakip, komisyona, iadesi hak
kında bir takrir verilir; hattâ takrir esbabı 
mucibeli olduğu vakit, uzun uzadıya yeniden 
konuşarak vakit alınmasına da gidilmez. Buna 
rağmen bu imkân verildi, takririn iadesi iein 
konuşmada da bulundular; birincisi oldu, ikin
cisi geldi, ikincisinde takrir âdeta bırakıldı ve
rilen şeylere cevap iein konuşuldu. Şimdi bu 
ikinci oldu, üçüncü oldu; yani seksen beşinci 
takririn verilmemesini de kim önler? O da ola
bilir. Buna ilânihaye bu kadar müsamaha edi
lir m i l . 

Eğer, arkadaşımız bu arkadaşlarına biraz 
hürmet gösterirse, (A. P. sıralarından «hürmet 
yok onda» sesleri.) bu kadar bariz, hakkın bu 
kadar suiistimaline, kendisi bir hukukçu olarak, 
bu memlekette Adliye Vekilliği yapmış bir arka
daş olarak buna razı olmamalıdır, arkadaşları
nı buna lâyık görmemelidir. Bu, bile bile hakkı 
çiğnemektir. Bile bile hakkı suiistimaldir; bu
na, hakkı yoktur. 

Evet, fikirlerin beyanını tahdit etmeye kim
senin hakkı yoktur, her takriri hepsini okuyup 
oylamak var; ama bir kimsenin bir meseleyi 
izah etmesi veya tasarının iadesi için sekiz de
fa söz vermeye, söz almaya hakkı yoktur. Bu
na müsamaha edilmemesi gerekir. Her takrir 
için çıkıp burada, tasarının iadesi için aynı hâ
diselerin kelimeleri değiştirerek söylenmesine 
imkân yoktur, buna müsaade edilmemesini ar
kadaşımdan rica ediyorum. Böyle haksız bir yo
la gitmeden kendisi bunu takdir ederek bun
dan vazgeçsin. Aksi takdirde takrirlerin oylan
masını ve bir karara bağlanmasını rica ediyo
rum. Yoksa yarın ben veyahut bir başkası da 

başka bir meselede aynı anlamda seksen tane 
takrir yazar getirebilirim, bu bir usul olur. Bu
na imkân yoktur, buna imkân verilmemesini ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen'in usul teklifi 
özet olarak şu. Komisyona iade teklifleri aynı 
mahiyettedir ve izahı yapılmıştır; okutulup oya 
sunulması gerekir. Bu bir usul teklifidir; bu 
usul teklifinin bir lehinde, bir aleyhinde söz ve
receğim. 

Buyurun efendim. Lehinde mi aleyhinde mi? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, usulsüzlük içerisinde usulsüzlük 
olur bu. Yarın sizden sonra o makama geçenler 
bu teamülü nasıl önleyecekler, yapamazsınız 
bunu. 

BAŞKAN — İçtüzüğü tatbik ediyorum, efen
dim. Müsaade buyurursanız, Sayın Rendeci, bir 
usul teklifi yapılmıştır; İçtüzüğün ilgili mad
desinde usul tekliflerinin bir lehinde, bir aley
hinde söz verilir ve oylanır denilir; aynı işlemi 
yapıyorum, efendim. 

Buyurunuz Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanın 
uygulaması, İçtüzüğün 58 nci maddesine uy
gundur. 

Dikkat buyurursanız hiçbir önergem diğeri
nin aynı değildir. (A. P. sıralarından «Aynı» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Dinleyiniz, lütfen efendim. Bu-
vurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ayrı, ayrı 
görüşleri ve getirilen yasa tasarısının belli ka
rakterdeki hükümlerinin Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna, havalesini istemektedir ve Sa
yın Divan üyesi okumadı, hepsinin altında ge
rekçemi sözlü olarak arz edeceğim ifadesi var
dır. 

Bir üyenin gerçekten, Türkiye'nin sosyal ve 
siyasî hayatı için çok önemli olan bu yasa tasa
rısı dolayısıyle daha iyi, daha mükemmel bir 
şekilde hukuk prensiplerine uygun olarak çık
ması yolunda çeşitli prensipleri yönünden ve 
çeşitli hükümleri yönünden Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna havale edilmesini istemek hakkı
dır. 
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FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bir öner
ge ile bunu yapamaz mısın? 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Bir önerge
de yapmanın veya yapmamanın izne bağlı ol
madığım bilmeniz lâzım. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Siz beş kişi buradasınız, biz sabaha kadar bu
rada kalacağız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen, bit
sin konuşma efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Dikkat bu
yurun İçtüzük, üyelere önerge verme, önerge
lerini izah hakkını açıkça vermiş bulunmakta
dır. Anlaşılan odur ki, biraz sonra bir usul mü
zakeresinden sonra İçtüzüğün bu hükmünü de
ğiştireceksiniz ve önergelerin görüşülmesine ve 
üzerinde konuşulmasına mâni olacaksınız. İn
şallah böyle olmaz. Bu. böyle bir görüntü. 

Şimdi, izin verirseniz, bu arada bir hususa 
işaret edeyim. Çünkü, sataşma sebebiyle ayrı
ca bir müzakere açılmaması için ifade edeyim; 
bizim iktidar ümidimiz olmadığı için bu yasa
ların değiştirilmesini bir başka iktidarın gele
ceği seklinde.. 

BAŞKAN - - Sayın Türkmen'in usul tekli
fi üzerinde lütfen. 

' SIRRI ATALAY (Devamla) — Biliyorum 
Sayın Başkan; ama daha suiıra tekrar söz iste
yeceğim için.. 

BAŞKAN — Onun aleyhinde konuşuyorsu
nuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Usul 1 akı

mından müzakere ediyoruz, hakkı yok. 
BAŞKAN — Sayın Altan, lütfen efendim, 

müzakereyi bitirelim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Diğer re
form kanunlarında ifade ettiğimiz gibi şunu 
açıkça ifade edeyim ki, iktidara gelir gelmez 
biz, bu da dahil, Anayasaya, temel hukuk pren
siplerine aykırı getirdiğiniz bütün hükümleri 
değiştireceğiz ve iktidara gelince bunu yapaca
ğız. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— İktidara gelmezsin, gelmezsin; korkma. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Türkmen' 
in teklifinin aleyhinde, münhasıran. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, şimdi 
ona, dönüyorum. İçtüzük, bir üyeye, bir hak ve-

25 . 6 , 1973 O : 4 

riyor. Medeni Kanun hükümlerine uygun hak
kın suiistimaline ve bunun sınırlarına dayana
rak çok iyi bir hukuk hâkimi olan Sayın Türk
men, bir yorumuyle bir görüş ileri sürdüler. İç
tüzüğün sarih olarak üyelere tanıdığı bir hak
tır ve bu hakkı kullanmak, izne bağlı değildir. 

Hakkın suiistimali asla söz konusu değildir. 
Geç saatte dikkatlerimiz hep dağılıyor, biraz da 
sabırsız oluyoruz. Önergelerim okunduğunda 
göreceksiniz ki, önerilen hususlar birbirinden 
tamamen farklıdır. Ben bu önergeleri hazırla
dığım zaman, mukadder bu itirazları elbette ki 
hesaba katmışımdır, bunları düşünmeden rastge-
le bir önerge hazırlayacak değilimdir. 

Sabahleyin görüşmeler başlarken ricada bu
lunmuştum ; demiştim ki, gecenin geç saatlerine 
önemli olan bu yasayı koymayalım önce bunu 
görüşüp bitirelim, diğer küçük yasaları görü
şelim ve böylelikle bir yorgunluk havası içeri
sinde bir sabırsızlık havası içerisinde görüşme
yelim. Gerçekten, şimdi saat üçü geçmektedir; 
hakikaten arkadaşlarımız sabırsızdır. Şu anda 
22 tansiyonla huzurun azdayım, bir görevi yap
manın anlayışı içindeyim. Bildiğim fikirleri so
nuna. kadar savunan bir karaktere sahibim. Bu 
sebeple İçtüzüğe uygun gördüğüm, İçtüzüğe ay
kırı bulmadığım bir husus olduğu için ne geri 
almam söz konusu olabilir, ne de... 

LÛTFİ T0K03LU (Kocaeli) — Sadet dışı 
değil mi Sayın Başkan! 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sa
vın Türkmen'in teklifi üzerinde ve aleyhte ko-
nuşuyorsıınuz. Lütfen, efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Türk
men teklifle bulundu; dediler ki, arkadaşımız 
geri alsınlar; Sayan Tokoğlu, niçin kızıyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Genel Kurula hitap buyurun, 
efendim. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Söyleyebi
lirler; sadet dışı konuşuyorsunuz, usul teklifi 
bu değil. 

BAŞKAN — Sayın Tokoğlu, müsaade bu
yurun efendim. 

Devam edin efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Yapılan 

usul tekliflerinden birisi, centilmen bir sonuca 
varılması istenilen husus, geri alınması; ikinci
si, İçtüzüğün 58 nci maddesinin tatbikidir. Ben 
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bu hususta ifadede, bulunuyorum, niçin kızıyor
sunuz! İçtüzük hükümlerine uygun Önergeleri
min işleme tâbi tutulması zorunluğu vardır. 

Saygılar sunarım. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Aleyhinde 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hayır. Sayın Türkmen'in tekli

finin aleyhinde konuşuldu. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Lehinde ko

nuşacağım. 
BAŞKAN — Lehinde konuşacaksınız, buyu

runuz. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Doğrusu ben bu saatte kürsüye çıkmayı bile 

kendime yediremiyorum; fakat Sayın Sırrı Ata -
lav mütemadiyen bizi meşgul etmekte yarış ya
pıyor. 

Arkadaşlarım, mesele gayet basit. Birbiri
ne uygun, neticesi bir olan önergelerden bir ta
nesi reddedilirse diğerleri oya konulmaz. Bu
nun envamı gördük burada; envamı gördük, 
burada başkanlık yapan arkadaşlarımız var. 
Bu kürsülerde bunlar daima tekerrür etti ve 
daima da dediğim gibi tatbik edildi. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Aynı 
şahıs tarafından da verilmedi. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Aynı şahıs 
değil, başka şahıslar tarafından da verilmiş ol
sa neticesi aynı olduğu için bunların bir tane
si oya konulur yahut hep beraber oya konula
bilir, reddedilmiş olur. Diğerlerini teker teker 
lehinde, aleyhinde diye söylemeye tekrar kür
süye çıkıp da önergeyi veren arkadaşımızın iza
hat vermesine lüzum yoktur. Bu, doğrudan doğ
ruya arkadaşlarımın dedikleri gibi, hakkın 
suiistimalidir; hakkın suiistimalini biz ve Baş
kanımızın himaye etmemesi lâzımdır. O zaman 
arkadaşlar, bunda yeni bir kaide konmuş olur 
ve bunun altından çıkılmaz. Bugün siz iktidar
dasınız, yarın muhalefete geçersiniz, sizlerde 
tutarsınız, 10 tane 20 tane bir konuda mütema
diyen takrir verirsiniz. Boyuna takrirlerin le
hinde aleyhinde izahat ve bunun sonu gelmez. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Biz yap
mayız. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hayır siz 
yampazsmız, meselâ bunu bir grup yapabilir di
yorum, Sayın Başkanım rica ederim bunu tat

bik etmeyiniz. Bu kötü bir usuldür ve içinden 
çıkılmaz ve sonra hiçbir kanunu çıkaramazsınız. 
Hiçbir kanunu çıkaramazsınız. Ben giderim yu
karıya, 40 tane önerge hazırlarım, ver 40 tane 
önergeyi, her maddede veririm. Ne yapacaksı
nız? Aylarca, yıllarca bir kanun çıkaramazsınız. 

Bu yol çok, sakim bir yoldur. Rica ederim, 
Salih Türkmen haklıdır, reddedilmiştir. Diğer 
müteakip önergelerin oya konulmasına lüzum 
yoktur, hattâ bizim reyimize de hacet yoktur, 
bunda. Başkan takdir eder, böyle olmuştur, Baş
kan takdir eder bunu. Rey ile halledilecek bir 
dâva değildir. Mesele aşikârdır. 

Saygılarımı sunarım. 
MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 

Sayın Başkanım, müsamahanıza sığınarak tutu
munuz hakkında mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
oylayalım; bu usul meselesini oylayalım, müsa
ade buyurunuz. 

Sayın üyeler, bir hakkın gayrhzrar eden sui
istimalini kanun himaye etmez. Objektif hukuk 
kuralıdır, Başkanlık Divanı bunu takdir edecek 
durumdadır. Kürsü hürriyeti, hüsnü istimal için 
ihdas edilmiştir; suiistimal için ihdas edilme
miştir. Başkanlığınız bunu da idrak edecek du
rumdadır. 

Ancak, usule, İçtüzüğe uygun olarak, şek
len uygun olarak verilmiş olan konularda yapı
lacak başka bir şey yoktur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Var
dır, vardır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
müsaade buyurunuz. Bunu bir usul meselesi ha
line kürsüye gelmiş olan bu konuyu halletmek 
Gerdel Kurul'un yüce takdirine kalmış bir ko
nudur. Şimdi oylarınıza arz edeceğim; halle
deceksiniz. Ondan sonra buna göre de işlem ya
pacağız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Oya 
lüzum yok, sizin karar almanız kâfidir. 

BAŞKAN — Sayın Salih Türkmen'in orta
ya koymuş olduğu usul teklifinin, yani Sayın 
Atalay tarafından verilen önergelerin muhte
vası, mahiyeti aynıdır, hepsi kanun tasarısının... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
aynı değil. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
ben iddiayı ifade ediyorum, «Takrirler aynı-

- 6 8 7 -



C. Senatosu B : 77 

dır ve bu bakımdan" Komisyona iade edilmesi 
gerekir» mahiyetindeki beş takririn bir ve ikisi 
üzerinde Sayın Atalay tarafından verilen iza
hat kâfi görülerek, bundan sonra önergelerin 
okunup oya arz edilmesi teklifinin lehinde ve 
aleyhinde konuşulmuştur. Bu usulü oylarınıza 
arz ediyorum : 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI EEFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkanını, oylama yanlış. 

BAŞKAN — Kabul edenler işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu usul tatbik edilecektir, önerge okunuyor 
efendim. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI EEFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan; önergeyi oylarsamz, Tüzüğe göre 
söz vermek mecburiyetinde olursunuz. Nasıl oy
larsınız? 

Yüksek Başkanlığa 
a) Görüşülmekte olan Devlet Güvenlik 

Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkındaki Kanun tasarısı. Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulleri
ne ait olmasına rağmen, tasarı İra amacı aşmış 
yeni suçlar getirmiştir. 

b) Tasarı yasa kapsamına giren bir suçun 
işlendiği «zehabını verecek» bütün iftira ve ih
barlar üzerine bütün savcı ve usulüne göre as
kerî savcılara soruşturma yetkisi getirmekte
dir. 

e) Tasarı savunma hakkını Anayasaya ay
kırı olarak ciddî şekilde ortadan kaldırmakta
dır. Çağ dışı hücre cezası getirmektedir. 

d) Anayasa garantisi içinde bulunan hak 
arama hürriyetini sınırlamaktadır. 

Bu hususların tasarıda değiştirilme ve çıka
rılması için Anayasa ve Adalet Komisyonuna ha
valesini saygıyla arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Hükümet ka(ılıyor mu efen
dim?.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan. 
son cümleyi de okusun. «Gerekçesini sözlü ola
rak arz edeceğim.» diyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. Hükümet ve Ko
misyon katılıyorlar mı efendim?.. 

Hükümet ve Komisyon katılmıyorlar. 
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Bundan evvel • S ayın Atalay tarafından ve
rilen izahatın bütün bunlara şâmil olduğu mü
lâhazası ile katılmıyorlar efendim. 

Oylarınıza arz ediyorum efendim: Önergeyi 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Devlet Güvenlik Mah

kemelerinin Kuruluş' ve Yargılama Usulleri 
Hakkındaki Kanun tasarısında aşağıda gösteri
len hususların, değişiklikler yapılmak üzere ta
sarının, Anayasa ve Adalet Komisyonuna hava
lesini saygılarımla arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

1. —• Mahkeme Başkan veya üyelerinin red
dine dair istemlerin kurula yedek üye alınma 
veya en yakın Devlet Güvenlik Mahkemesinde 
incelenmesi, 

2. — Duruşmada savunma hakkını zedeleme
yecek hükümlerle soruşturmayı çabuklaştıracak 
hükümlerin, âdil ölçüler ve hukuk kurallarına 
uygun olarak düzenlenmesi, 

•3. — Kanun yollarına başvurmayı önleyici 
hükümleri değiştirmek, 

4. — Uygun olmayan söz yahut davranış gi
bi genel tâbirlerle sanık ve müdafileri tutukla
ma, cezalandırma, duruşmadan dışarı çıkarma 
niteliğindeki hukuk devleti anlayışı ve adalet 
kavramı ile bağdaşmayan hükümleri genel usul
ler içinde değiştirmek, 

5. — Suç işlendiği zehabını uyandıran, ge
nel. yuvarlak terim ve tâbirleri güvence içinde 
olacak şekilde değiştirmek, 

6. •— 9 ncu maddenin B, bendinin 3 ncü fık-
rası ve (e) bendinin çıkarılması, 

7. —• Müdafileriıı sayı itibariyle sınırlandı
rıl anlayacağının belirtilmesi, 

8. —• Mahkemelerin görev ve yetki alanhı-
rma ilişkin hükümler üzerinde herkesin kolay
ca anlaşabileceği esaslar tespit edilmesi, 

9. — Mahkemelerin Yüksek Hâkimler Kuru
lunca tespit edilecek yetki çevrelerinde kurul
ması ve aynı usulde değiştirilip kaldırılmaları, 
düzenlenmesi. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?.. 
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ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 
' (Tekirdağ) — Efendim, müdafilerin tutuklan
ması ve müdafilerin tahdidi diye tasarıda bir 
hüküm yoktur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon 1. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI EEFET RENDECİ (Samsun) — 
Efendim, bunlar maddelerde verilecek önerge
lerdi. Maddelerde verilecek önergeleri tümün
de oyluyorsunuz. Usul hatasıdır; evvelâ, Baş
kanlığın hatası. Sonra da biz katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu nedenle katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Başkanlığın hata yaptığı çok 

söylendiği için cevap arz ediyorum : 
Başkanlığa gelmiş olan takrirlerin tâbi ola

cağı işlemler İçtüzükte musarrahtır, bunun dı
şında Başkanlığın bir işlem yapması mümkün 
değildir. Mümkün ise, hangi maddeye göre, na
sıl işlem yapılacağını sayın üyeler ifade buyu
rurlar, biz de ona- göre işlem yaparız. 

Şimdi takriri oylarınıza arz ediyorum, ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler bit
miştir, maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresine mütedair bir tak
rir vardır arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Maddeler üzerindeki görüşmelerde yalnız de

ğişiklik önergesi verilen maddelerin müzakere 
olunması, diğer maddelerin okunarak oya su
nulması hususunun karara bağlanmasını arz ve 
teklif ederim. 

C. Senatosu A. P. Grup 
Başkanı 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki müzakereler 
bitmiş ve maddelere geçilmiştir. Maddelerin mü
zakeresinin takrirde ifade edilen şekilde, üzerin
de değişiklik önergesi verilmiş olanların müza
kereye tabi tutulması, değişiklik önergesi veril
memiş olanların okunup oylanması konusunu 
oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir hususu 
ısormak istiyorum. Şu ana kadar kaç madde 
hakkında kaç önerge verilmiştir. Bunu acaba 
belirtir imisiniz? 

BAŞKAN — Arz edelim efendim. 8 madde 
üzerinde değişiklik önergesi Arar efendim, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 

Yargılama Usulleri hakkında kanun tasarısı 

Bölüm - I 

Kuruluş ve yetki 
Kuruluş 

Madde 1. — Devletin ülkesi ve milleti ile 
bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işle
nen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini 
ilgilendiren suçlara bakmakla görevli, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri (kurulmuştur. 

Ancak, Sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin 
hükümler »aklıdir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Mahkemelerin kurulması, kaldırılması ve 
yargı çevrelerinin tespiti 

Madde 2. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin, hangi, ili er do, ne miktar kurulacağına vte 
bu mahkemelerin, ilik kuruluşta yargı çevreleri
nin tâyinine, Adalet Bakanının teklifi üzenine, 
Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, gerekti
ğinde yargı çevrelerinin değiştirilmesine veya 
bu mahkemelerden, bir veya birkaçının kaldırıl
masına, Yüksek Hâkimler Kurulunun uygun 
görüşü alındıktan sonra, Adalet Bakanının tek
lifi üzerine, Bakanlar Kurulunca karar veri
lir. 

Aynı yargı çevresi içinde, birden fazla Dev
let Güvenlik Mahkemesi kurulduğu takdirde, 
bunla r num a rai a ıı dirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. Takrir 
var okutuyorum. 

Cumhuriyet 'Senatosu Sayın Başkanlığına 
2 ne i maddenin 2 nci fıkrasının aşağıda ya

zılı olduğu biçimde değiştirilmesini teklif ede
riz : 

«Devlet Güvenlik Mahkemelerinin gerekti
ğinde yargı çevrelerinin değiştirilmesine veya 
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C. SmatDSu B : 77 

ıbu mahkemelerden bir veya bîr kaçının kaldı- j 
ırıimasma. Adalet Bakanının teklifi üzerine Ba- ; 
ikanlar Kurulunca karar verilmesi Yüksek Hâ
kimler Kurulunun uygun görmesine bağıldır.» 

Toikat 
Zihni B e t i 

BAŞKAN — Değiştirme önergesinin lehin-
d'C, aleyhinde... izah sadedinde buyurun efen
dim. 

'SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Aleyhinde 
söz ititiyoram. 

ZİHNİ BETÎL (Tdkait) — ISayuı arkadaş
lar ; 

2 nci madde 3 fıkrayı muhtevidir, benim 
önergem sadece 2 nci fıkranın değiştiiriimesî 
isteımini nâtıkltır. Bu isteğin nedeni: şu : 

Tasarının 2 ned maddesinin 2 nci fıkrasın
da, «Yüksek Hâkimler Kurulunun uygun gö
rüşü •alındıktan sonra»1 deniliyor. Halbuki, Ana
yasamızın 144 ncü maddesinin .konu ile ilgili 
4 ııcü fıkrasında aynen «Bir mahkemenin veya 
bir hakimin kadrosunun kaldırılması veya bir 
mahkemenin yargı çevresinin değiştiririm esi, 
Yüksek Hâkimler Kurulunun uygun görmesine 
bağlıefor.» diyor. Tasarının 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrasındaki «Yüksek Hâkimler Kurulu
nun uygun görüşlü alındıktan sonra» sözü, Ana
yasamızın 144 ııcü maddesinin okuduğum 4 ncü 
fıkrasına uymuyor. 

O itibarla, Anayasamızın 144 ncü maddesi
nin 4 ncü fıkrasına uygun devlimle aynı mak
sadın ifade edilmesini daha doğru gördük ve 
bu sebeple önergemizi sunduk. Uygun görüşü 
alındıktan sonra, o görüş ile bağlı olmaksızın 
da Adalet Bakanının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunun karar alabileceği gibi bir mâna an
ıl aşılabilir, bu da uygulamada aksaklık doğu
rur. Halbuki, tekrar ediyorum, Anayasamızın 
144 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasındaki ardama 
ıgöre, ancak Yüksek Hâkimler Kurulunun ııy-
ıguıı .görmesi ile bu işlem yapılabilir. 

Binaenaleyh, Anayasada deyimi bulmuş bir 
ifade varken, onu değiştirerek tasarıya nıeitin 
koymayı sakıncalı gördük. Kabulünüze arz edi
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, teklifin aley
hinde buyurun efendim. 

1SALÎH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 
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Tasarıdaki bu değişikliğin, Anayasadaki 
maddeyle farklı olmasınm hikmeti vücudu var
dır. Günkü, Anayasada bir vatandaş kitlesinin 
tabiî mahkemeye tabi iken, bu mahkemeyi ka
patmak suretiyle tabiî hâkimden mahrum et
mek durumuyla karşı karşıya gelmemesi için, 
bunu idarenin «takdirinden alarak Yüksek Hâ
kimler Kurulunun lüzum göstermesi hali öngö
rülüyor. O normal şartlar içindir; ama burada 
normal mahkemeden ziyade, siyasî mülâhazalar
la, güvenliği sağlama maksadıyle, Devletin em
niyeti balonundan, Devletin emniyetinden me
sul olan idarenin lüzum göstermesi üzerine mah
keme kurup kurmamak ona bağlı oluyor. Mah
kemeyi o 'kurduğuna, göre de, eğer lüzum kal-
oıa.mrjsa, o lüzumu takdir etmek, daha ziyade 
idarenin yetkisi dahilindedir. Bu tamamen siya
sî mülâhazalarla kurulduğu için, «Mahkeme 
kurmak lâzım mıdır, değil midir1?» yetkisinin -
idareye bağlı elması lâzım.. İhtiyaç kalmamıştır, 
kaldırmak lâzım geldiği zaıman daha ziyade in-
siyatifin idareden gelmesi tabiîdir, ama daha 
ileri gitmiş, bununla beraber böyile bir (mahke
meyi ka'ldrıımak lâzım geldiği takdirde yine de 
Yüksek Hâkimler Kurulunun mütalâasını al
mış. 

Tamamen keyfî değildir, yine de teminatı 
elan bir .müessesenin mütalâasını almak suretiy
le bir esbabı mucibeye bağlanmakla bir temi
nat •getirilmiştir. Bu itibarla, insiyatlıfin her ha
lükârda Hâkimler Kurulundan gelmesi zarureti 
yeıktur, hakikaten idare bu takdiri kullanacak
tır, bu insiyâtifin idareden gelmesi doğrudur. 

Bu itibarla, madde doğrudur, değiştirilnıesî-
ne lüzum görmediğimi arz -elderim. 

BAŞKAN — Değiştirme önergesine Hükü
met katılıyor mu efendim? 

ADALET BAKANI HAYRÎ MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Efendim, uygun görüşü olmadan, 
Adalet Bakanının böyle bir teklif yapması müm
kün 'değil. Binaenaleyh, 'Sayın Betil'in verdiği 
önergedeki husus meeinie sağlanmış oluyor. 
«Uygun görmesine bağlıdır» ibaresiyle «uygun 
görüşü alındıktan sonra Adaleit Balkanının tek
lif yapmsaı»1 ibaresi arasında /mânayı haleldar 
•edecek bir husus yoktur. Bu itibarla önergeye 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
iSöZOÜiSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ka-
tulmıyoruz. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
Hükümetten hir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, sorun efendim. 
ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Efendini yasalar 

hiyerarşisinde Anayasa yasallardan üsttün ol
duğuna göre, mademki tasarıdaki hükümle Ana
yasa metni arasında fark yok, daha önce Ana
yasada ifadesi bulunan ıme'tniıı tercih edilmesi 
daha uygun olmaz mı? 

BAŞKAN — Buyuran, Sayın Hükümet. 
ADALET BAKANI HAYRÎ MUMCUOĞLU 

(Tekirdağ) — Efendim, .malumuâdniz bu mü
zakereler sırasında her soruya cevap verme 
mecburiyeti diye b'ir 'kural yok; ancak kendisi
ne cevap vererek zaibıtllara geçsin diye söylüyo-
rum. Lâfta sadakat değil, mânayı bozmamak, 
hükmü bozmamak, hükmü ihlâl etmemektir, hu
kuk kaidesi: olarak hiyerarşlk kurala riayet ba
kımından. 

ITeşek'kür ederin. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner

geye katılmıyor. Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul ctiineyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Haddeyi 'Okuman şek'iyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Mahkeme kurulu ve ye dok üyeler 
Madde 3. - Devlet Güverök Mahkemeleri: 

bir başkan, ıiki hâkim, ve iki askerî hâkim üye
den teşekkül eder. 

Her Devlet Güvenlik Mankenlerinde, ayrıca 
'biri hâkini, diığrei aekerî hâl kim iki yedek üye 
'bulunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylanınza sunuyormm. 
Ka'bnl edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet 'Savcılığı 
•Madde 4. — Her DcV'et Güvenlik Mahkeme

si nezdinde bir Gri nhuriyet Savcısı ve yeteri ka
dar Cumhuriyet- Savcı yardımcısı bulunur. 

Birden fazla Devlet Güvenlik Mahknnesi 
aynı yerde kurulmuşsa, bir savcılık teelıiiâtı ile 
yetinilebilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemeli n e z d i n d ^ 
Cumhur-i'yet Savcı yardınıcfarının miktar ve 
nispeti, Adalet Bakanlığınca tespit edilir. 
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I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-

i bul edilmiştir. 

r Başkan, üye ive Cumhuriyet Savcı ve 
I yardi'mcıllarınm nitelikleri 
S Madde 5. — Devlet Güvendik Mahkemesi 
I Başkanı ile ilki asıil bir yedek üye, birinci sınıfa 

ayrıl niş hâkimler arasından; iki asd ve bir ye-
| 'dek üye, binindi 'sınıfa ayrılmış askerî hâkim-
j 1er arasından; Cumhuriyet Savcısı, birinci sı-
j nıfa ayrılmış Cumhuriyet savcıları arasından ve 
ı Cumhuriyet Savcı yardım cilan ise, Cumhuriyet 
t cavcıları ve askerî hâkimler arasından atanır. 

I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo-
l rum. Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kahır] 
t edilmiştir. 
i Atama 
I Madde 6. •— Devlet Güvenlik Mahkemesi 
[ Başkanlığı, üyeliği, yedek üyeliği, Cumhuriyet 
t savcılığı ve Cumhuriyet savcı yaıdnıcılığı ata-
| imalarında, Bakarlar Kurulunca her boş yer 
I için b'ir ımisli aday gest erdir. Bu adaylar aracın

dan Devlet Güvenlik Mahkemesi hâlk:;TLİerinla 
atanması Yüksek Hâkimler Kurulunca, Cumhıı-
r'yet. Savcısı ve yaıdmıcılarınm atanmaları 
Yüksek Savc^ar Kurulunca, askerî hâkimler
den üye, yedek üye ve savcı yardımcılarının 

i Titanına!an lise, özel kanunlarında gö.:İlerlen 
I üeule göre yapılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Başkan, üye 
I ve yedek üyeleri ile Cumuhrijyet Savcı ve yar-
I dımeıları üç y:il için atanırlar, süresi bitenler 

yeniden atanabilirler. 
Yeni atanaıJlar göreve başlayıncaya kadar, 

önce kile rin görevi devam eder. 
Devlet GüveniJk Mahkemesi Başkanlığı, asıl 

ve ycdeık üyelikleri ile Cumhuriyet 'Savcılığı ve 
1 ya:'d m evliği gö-evlerine atananlar, bu süre 

İçinde Yüksek Mahkenıeilere seçilme hali ayrık 
I oVnak üzere, haska yer veya göreve a tan a.1 naz

lar. Ancak, bu süre ieerielrde göre-Aİerde her
hangi bir sebeple boşalıma olduğu tekdirde, yu
karıdaki hükümler gereğince ve oııbeş gün için
de yeni atamalar yap:lır. 

Dcvleit Güvenlik Mahkem elerin in kurulma-
iirna dair ikinci maddede yazılı Balkanlar Ku
mlu Kararnamesinin Eeeimî Gazetede yayımını 

i talebeden enbeş gün i'çirjde atamalar yeıp:lı.r ve 
1 atananlar, derhail görevlerine başlarlar. 
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Bu maddede yazılı onbeş günlük sürenin; 
ilk on günü içinde Balkanlar Kurulu aday gös
terir. Sonraki beş gün içinde yetkili Kurul re 
.merciler atamaları yapar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
Ibul edilmiştir. 

Başkana ve üyeliklere 'vekâlet 
Madde 7. — Devlet Güvenlik Malık em esi 

Balkanının kanunî sebeplerle görevi başında 
bulunmaması hallerinde, Başkanlık görevi, asıl 
üye hâkimlerim, en kıdemlisi tarafından yeri
ne getirilir. 

Kanunî sebeplerle görevi başında bulunma
yan asıl üye hâkim yerine yedek üye hâkim; 
asıl üye askerî hâkim yerine de, yedek üye as
kerî hâkim mahkeme kuruluna katılırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul 'edilmiştir. 

Geçici 'göreviendinme 
Mad'de 8. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin, 

yedek üyelerinin de katılması ile teşekkül ede
mediği hallerde, boş olan üyelikler. Yüksek 
Hâkimler Kurulunca, diğer bir Devlet Güven
lik Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerine geçici 
yetki verilmek suretiyle doldurulur. 

İş durumunun zorunlu kıldığı hallerde, Yük
sek Savcılar Kurulu, bir Devlet Güvenlik Mah
kemesi nezdindeki Cumhuriyet Savcı yardumeı-
0arından bir veya bir kaçım, başka yer Devlet 
Güvenlik Mahkeımcsi nezdinde. o yer Cumhuri
yet Savcısının isteği üzerine geçici olarak gö
revlendirebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaıbul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm - I I 
Görev 

Devlet Güvenlik mahkemelerinin görevi 
Madde 9. — Devlet Güvenlik mahkemeleri

nin görevine giren suçlar şunlardır : 
A) Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 141 nci 

maddelerinde; 146 ilâ 157 nci maddelerinde; 
161 nci maddesinde; 163 ncü maddesinin bir iki 
ve üçüncü fıkralarında ve 168, 169, 171 ve 172 
nci maddelerinde yazılı suçlar; 

B) Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü, 
hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada J 

— 60 

hdlirtilen Cumhuriyet aleyhine işlendikleri ve 
doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilen-
dirdikıleri takdirde, aşağıda yazılı suçlar; 

1. Türk Ceza Kanununun 142, 143; 144. 145, 
158, 1 59 ve 162 nci maddelelerinde ve 163 ncü 
maddesinin dört, beş ve altıncı fırkalarında ve 
164, 165, 166, 174, 179, 180, 188 nci maddelerin
de, 191 nci 'maddenin ikinci fıkrasında, 193 ncü 
maddenin ikinci fıkrasında ve 201, 234, 235, 236, 
241, 242, 254, 255, 256, 257, 258, 264, 271, 296 
nci maddelerinde; 311 ilâ 315 nci maddelerin
de; 369 ilâ 374 ncü maddelerinde; 376 ilâ 382 
nci maddelerinde; 384 ilâ 388 nci maddelerinde; 
390 ilâ 394 ncü maddelerinde; 401 ve 403 ncü 
maddelerinde; 448 ilâ 452 nci maddelerinde; 464 
neü maddelerinde; 495 ilâ 500 ncü maddelerin
de; 512 ve 517 nci maddelerüıde yazılı suçlar; 

2. Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, 
telsiz ve televizyon gibi bilcümle haberleşme araç, 
gereç, tesis, ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suç
ları ; 

3. 10 . 2 .1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanund'a, 
15 . 7 . 1963 gün ve 275 sayılı Toplu İş Sözleş
mesi, Grev ve Lokavt Kanununda ve 22 .11 . 1972 
gün ve 1630 sayılı Dernekler Kanununda yazılı 
suçlarla, 10 . 7 . 1953 tarih ve 6136 sayılı Ateş
li Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun deği
şik 12 nci maddesinde yazılı suçlar; 

C) A ve B 'bentlerinde yazılı 'bir suçu işle
mek veya gizlemek maksadıylc veya bu suç vesile
siyle yahut bu suçla umumî veya müşterek bir ga
ye içerisinde işlenmiş suçlar; 

Yukarda belli edilen suçları işleyenler, 'bunla
rın suçlarına iştirak edenler; sıfat, meslek ve me
muriyetleri ne olursa olsun Devlet Güvenlik Mah
kemesinde yargılanırlar. 

Anayasa Mahkemesinin Yüee Divan sıfatı ile 
görevleri ile ilgili suçlardan dolayı yargılayaca
ğı kişilere ilişkin, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkında Ka
nunun 20 nci maddesinin 3 numaralı 'bendi hüküm
leri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

I Madde üzerinde verilmiş önergeyi okutuyo
rum. 
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Cumhuriyet 'Senatosu Sayın Başkanlığına 
Sıra sayısı : 284 
'Görüşülmekte olan kanun tasarısının 9 ncu 

maddesinin, Anayasa lıükünılerine göre yeniden 
düzenlenmek üzere, «Anayasa ve Adalet Komis
yonu» na geri 'verilmesini teklif etleriz. 

Tokat 
Zilini Betil 

BAŞKAN — Maddenin Komisyona geri iade
sini tazammun eden önergeyi izah için 'buyuran 
Sayın Betil. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Önerge gayet 
sarih. 

BAŞKAN — İçtüzük o hakkı vermiş konuşa
cak «fendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın senatörler, 
Anayasamızın 32 nci maddesinin ilk fıkrası 

«Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden 
başka 'bir 'merciin önüne çıkarılamaz.» diyor. 

33 ncü maddesinin İnci fıkrasında ise «Kim
se, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun 
suç 'saymadığı hir fiilinden dolayı c eza tandır ila -
maz.» demekte, İkinci fırkası «Cezalar ve ceza 
tedbirleri 'ancak kanunla konulur.» Üçüncü fık
rası «Kimseye, suçu işlediği zaman, kanunda o suç 
için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza 
verilemez.» 'demektedir. 

Bir suç işleyen kimse kanunu bilmemek maze
ret «ayırmadığına göre suçu işlerken üç şeyi ka
nun hükmü olarak bilme durumundadır : 

1. İşlediği fiilin yürürlükteki kanuna göre 
suç olup olmadığı. 

2. O suç için kanunda konulan cezanın nevi 
ve miktarı. 

3. O suçtan dolayı hangi mahkemede hangi 
mercide muhakeme edileceği. 

Bu hukuk kuralıdır, Anayasamızda yer almış
tır. Bu hukuk kuralı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 1 udi maddesinde de yer almıştır. 
«Mahkemelerin vazifelerini kanun gösterir.» Ce
za dâvalarına 'bakmakla vazifeli olan görevli olan 
sulh ceza, -asliye ceza ve ağır ceza m'ahkemeleri
nin hangi 'Suçlara bakacağı yasalarda hu kuralın 
gereği olarak 'açıkça kesinlikle tespit edilmiştir. 

Ağır ceza mahkemelerinin görevlerine dâhil 
olan dâvaları Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 421 nci maddesi göstermiştir. Sulh ceza 
mahkemeleri Türk Ceza Kanununun mevkii me

riyete vaz'ma müteallik olan 825 sayılı Kanunun 
29 ncu maddesinde yazılı suçlarla, meşhud suç
ların muhakeme usulüne dair olan 3005 sayılı Ka
nunun 15 nci maddesi mucibince asliye mahkeme
sinin çalışmadığı sırada meşhuden vukua gelen 
ve rüyeti asliye ceza mahkemesine ait olan 'suç
lara ve hususî mahiyetteki cezalı kanunlarda 'ni
yet mercii olarak sulh ceza mahkemesi gösteril
miş 'bulunan suçlara ait dâvalara hakar. 

Ağır ceza mahkemeleriyle sulh ceza mahkeme
lerinin vazifelerine dâhil olmayan suçlara ait dâ
valarla hususî mahiyetteki cezalı kanunlarda ni
yet mercileri tasrilıan gösterilmemiş bulunan suç
lara ait dâvalarda- asliye ceza mahkemesinin göre
vine dâhildir. 

Tasarının 9 ucu maddesini tetkik ettiğimiz za
man, (A) bendinde bu hukuk kuralı gereğinin ye
rine getirildiğini görüyoruz. 

«Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine gi
ren suçlar şunlardır : 

A) Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 141'inci 
maddelerinde; 146 ilâ 157 'nci 'maddelerinde; 
161'nci. maddesinde; 163 ncü maddesinin, 1, 2, ve 
3 ncü fıkralarında, ve 168, 169, 171 ve 172 nci 
madde1'e i inde yazılı suçlar» deniliyor. 

(B) bendinin hirinci fıkrasında yazılı suçların 
«Devletin ülkesi ve milletiyle 'bütünlüğü, hür 'de
mokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirti
len Cumhuriyet 'aleyhine işlendikleri ve doğrudan 
doğruya Devlet güvenliğini ilgilendirdikleri tak
dirde...» Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine 
dâhil oluyor. 

O halde (IV) 'bendinin'birinci, ikinci ve üçün
cü fıkralarında yazı'lı suçlar Devlet Güvenlik 
Maihkeıncsıinin 'a si olarak görevine dâhil değildir. 
Ne zaman görevine dâhil olur? Eğer Devletin ül
kesi ve milletiyle bütünlüğü, hür 'demokratik dü
zen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuri
yet aleyhine işlendikleri ve doğrudan doğruya 
Devlet güvenliğini ilgilendirdikleri takdirde. 

Bu ilgiyi hangi mahkeme takdir edecek?. Ta
sarıya göre Devlet Güvenlik Mahkemesi. 

Ceza MuOıakemeleri Usulü Kanununun 7 nci 
maddesinde yine bir hukuk kuralı yer almıştır 
«Dâvaya bakan mahkeme, muhakemenin her hal 
ve derecesinde dâvayı görmek vazifesi olup olma
dığına re'sen karar verebilir.» Bu, görev dediği
miz vazifenin kamu in'tizamıyle ilgili olmasından 
dolayıdır. Taraflar ileri sürmese dahi, mahkeme 
re'sen gözönüne almak mec'burivetindedir. 
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Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 308 nci 
maddesinin 4 neü bendine gebe, «Görevin nazara 
alınmamış olması bozma sebebidir.» hukuk kura
lına muhalefet nedeniyle. 

Tasarının (C) 'bendinde de bir yeni tür işti
rakten söz edilmekte, «Umumî ve müşterek bir 
gaye içerisinde işlenmiş olan guelar.» Bunların da 
hangi kanunun hangi maddeande yazılı olduğu 
dahi tasrih edilmeksizin zikrolunuyor. 

Bu itibarla Anayasamızda yer alan Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununda yer alan ve hukuk 
kuralı olduğu için yer -alan hükümlere aykırıdır. 
Bu itibarla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun saydığım hükümlerine istisna teşkil eder ma
hiyette değil, hukuk kuralına aykırı düşen bu ka
rışıklığın düzeltilmedi için, 9 neu maddenin yeni
den düzenlenmesi için Anayasa -ve Adalet Ko
misyonuna geri verilmesini öneriyorum. İltifat 
etmenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Teklifin lehinde, akvhinde ko
nuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. Hükümet ve 
Komisyon katılıyorlar mı efendim? 

ADALET BAKANI IIAYRİ MTMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Efendim, 9 nen maddenin (A) 
bendine itirazları olmadı, (B) bendi de bir Ana
yasa gereğidir. İrtibat sebebiyle re yüksek vazi
feli mahkemede sanık için daha fazla teminat ol
duğu kaziyyekme istinatla, (B) bendindeki suç
ların ela Devlet 'Güvenlik Mahkemesine verilmiş
tir, Anayasa emrine uygun olarak. 

(C) Bendinde yeni bir tür irtibat seldi buyur
dular; yeni bir tür irtibat şekli değil, Yüee Ku
rulun vaktini fazla israf etmemek için uzunca 
izah etmedim. Umumî ve müşterek bir gaye için 
işlenen suçlar, kasa meaeilerimbzee de uygulanan 
ve k"laplarda «Manevî iştirak, özel irtibat, manevî 
ir t'kat.» adlarıyle varıflandırılan bir şekildir. Bu 
itibarla, manevî irtibatın şeklini de Ceza. Muha
kemeleri Usulü Kanununun 230 neu maddesine 
göre mahkeme talidir edecektir. Bu nedenlerle ka
tılmıyor as. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Ekeselıir) — Ay
nı esbabı mucizelerle biz de katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komkycn teklife 
katılmadıklarını beyan esmişlerdir. Teklifi oy
larınıza. arz ediyorum. Ek bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 
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j Aynı madde üzerinde ikinci bir 'takrir vardır, 
değiştirge önergesidir, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet 'Senatosu Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 9 neu 

•maddesinin, Anayasa hülriimlerine göre yeniden 
düzenlenmesi için, 

Anayasa ve Adalet Komisyonuna geri veril
mesine ilişkin önergemizin Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunca kabul edilmemesi halinde, sözü 
edilen 9 neu maddenin (B) ve (C) bentlerinin 
metinden ç ikan İmasını teklif ederiz. 

Tokat, 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Beki. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Bir kimse birkaç çeşit suç işler veya bir suç
ta her ne sıfatla olursa olsun birkaç sanik bulu
nursa, irtibat var cayılır. Bu, hukuk kuralıdır 
ve bu hukulf kurak da Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 3 neü maddesinde yer almıştır. Mur-

f tabıt dâvaların nasıl birleştirileceği ve birleştiril
dikten sonra da nasıl ayrılabileceği hairkında yi
ne hukuk kuralının gereği olarak Ceza Muhakeme-

[ leri Usulü Kanununda hükümler vardır. Murta-
bit dâvaların birleştirilmesi meeburî değildir, ih
tiyarîdir. Dereceleri aynı olan mahkemelerde 
murlakıt dâvalar uyuşma, anlaşma yeluyle blıieş-

[ tirliir. Dereceleri ayn olan mahkemelerde mur-
tabıt dâvalar yüksek vazifeli mahkemenin kara-
nyle birleştirilebilir, ayrılabilir. 

t Murlakıt dâvalardan birisi ilk tahkikat eaflıa-
[ siîidaysa, birisi de sen tahkikat safhasındaysa 
i onlar birleştirlOmez. Birisinin son tahkikatı ye-
| ni başlamış, öteki bitmek üzere ise onlar da bir-

leştlrilmez. 9 neu madde, murtebıt dâvaların be
hemehal blileştirllmesil ve kirlikte hükme bağlan
ması gibi bir hüküm getiriyor ve arz ettiğini bu 

i konudaki hukuk kuralının gereği olarak Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunumuzda yer almış bulu
nan hükümlere aykırı olarak «Umumî yahut, müş
terek bir gaye ile işlenmişse^ deyimiyle, özel kir 
irtibat şeklinde de bahsediyor. İştiraki, Türk 
Ceza Kanununun 64 ve 65 nci maddeleri tarif et
miştir. 230 neu maddedeki iri'kat, aynı mahke
mede görülmekte olan birkaç dâva arasındaki ir
tibatın 3 neü maddede yazılı neviden olmaması 
halinde uygulanacak bir hüküm getirmektedir, 

I sok: etmektedir. 
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Bu itibarla ve demin madde itibariyle salâ
hiyet, eski deyimle vazife, yeni deyimle görev 
dediğimiz konular üzerinde taşıdığı karışık hü
kümler dolay isiyle (B) ve (C) bentlerinin tasa
rıdan çıkarılmasını önerdim. 

Tasarının 12 nci maddesinde, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunu hükümlerinin uygulanma
sı 'bakımından, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Ağır Ceza Mahkemesi derecesindedir.» diye de 'hü
küm 'mevcuttur. O kaide, Devlet Güvenlik Mah
kemesi, 'bir ağır ceza mahkemesinde görülmekte 
olan dâvayı kendi ögrevi dâhilinde gördüğü 'tak
dirde, aradaki icalbbî ihtilâfın halli de 'bu tasa-
rıyle dâvanın Devlet Güvenlik Mahkemesinde 
hükme 'bağlanmasından sonra ancak temyiz edil
mesi suretiyle ve Temyiz Mahkemesince incelen
diği sırada öle alınabilecek haile getirilmiş bulu
nuyor. 

Bu nedenle, önergemizin kabul edilmesini is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde^ aleyhinde ko
nuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. Hükümet ve 
Komisyon önergeye katılıyorlar mı efendim? 

ADALET BAKANI HAYEİ MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Efendim fazla 'tafsilâta girmej-e-
ğiz; 1696 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci mad
dede de belirtildiği üzere, burada özel bir hâl 
mevzuubahistir. Bu itibarla, biraz evvel arz et
tiğim gerekçelerle 'katılmıyoruz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET EENDECİ (Samsun) — Ko
misyon da katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 
katılmadıklarını 'beyan etmişlerdir. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul et
meyenler,.. Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Kaibul etmeyeni er... Ka
bul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Askerî yargı ile ilgili suçlarda görev 

Madde 10. — Savaş ve sıkıyönetim hali dâ
hil, a'skerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hü
kümler saklıdır. 

Ancak; 9 ncu maddedeki hükümler dairesin
de Î 

A) Askerî Ceza Kanununun 54 ncü madde
sinde yazılı suçları asker olmayan kişilerle, asker 
kişiler müştereken işlerlerse; 

B) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 nci mad
delerinde, 57 nci maddesinin son fıkrasında, 58 
ve 59 ncu maddelerinde yazılı suçları asker olma
yan kişiler müstakillen veya asker kişilerle müş
tereken işlerlerse; 

Yukarda (A) ve (B) 'bentlerinde yazılı 'bir su
çu işlemek veya gizlemek maksadıyle veya bu suç 
vesilesiyle yahut 'bu suçla umumî veya müşterek 
bir gaye içerisinde, diğer bir suçu asker olma
yan kişiler müstakillen veya asker kişilerle müş
tereken işlerlerse; 

C) Asker olmayan kişiler, Askerî Mahkeme
ler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun . 
11 nci maddesinin (B), (C) ve (D) bentlerinde 
yazılı suçları, Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
görevine giren suçlarla irtibatlı olarak yahut 
umumî veya müşterek 'bir gaye içerisinde işler
lerse; 

Sanıkların tamamı Devlet Güvenlik Mahke-
sindö yargılanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak is
teyen sayım üye var mı? Yok. 

Önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 10 ncu 

maddesinin, Anayasa hükümlerine göre yeniden 
düzelennıek üzere, (Anayasa ve Adalet Komis
yonuna) geri verilmesini teklif ederiz. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Teklifin lehinde, aleyhinde ko
nuşmak isteyen sayın üye? Açıklamak için mi 
ef endim ? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Evet Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın senatörler; 
Tasarının 9 ncu maddesi hakkında a.rz et

miş olduğum nedenlerle, tasarının 10 ncu mad
desindeki karışıklığın giderilmesi için yeniden 
düzenlenmesine ihtiyaç gördüm ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna yeniden düzenlenmenin 
sağlaması için geri verilmesini teklif ettim. 

Tasarının 9 ncu maddesi vesilesiyle arz et
tim, özet olarak tekrarlayacağım. Mahkemelerin 
hangi suçlara bakacakları kanunlarda açıkçıa 
gösterilecektir. Bu, hukukun temel kuralıdır. 
Bu temel kural, Anayasamızın 32 nci maddesin-
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de ifadesini bulmuştur. «Hiç kimse, kanunen 
tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önü
ne çıkarılamaz.» diyor, Anayasamızın 32 nci 
maddesi. Demek ki, kanun bir kimsenin sevk 
'edileceği mahkemeyi takdire, tereddüt e yer bı
rakmayacak şekilde açıkça gösterecek. Eğer, 
Anayasamızın 32 nci maddesinin birinci fıkrası 
olmasaydı dahi, bu hukuk kuralına riayet et
mek gerekirdi. Ceza Mııhaıkemeleri Usulü Kanu
nunun 1 nci maddesi, mahkemelerin vazifesini 
kanun gösterir diyor. 10 ncu maddeyi tetkik et
tiğimiz zaman orada da; «Yukarıda (A) ve 
(B) bentlerinde yazılı bir suçu işlemek veya 
gizlemek maksadıyle veya bu suç vesilesiyle, 
yakut bu suçla umumî veya müşterek bir gaye 
içerisinde, diğer bir suçu asker olmayan kişiler 
müstakilen veya asker kişilerle müştereken iş
lerse» Hangi suçları? Türk Ceza Kanununda 
ne kadar suç varsa onların hepsini, özel cezalı 
kanunlarda ne kadar suç varsa onların hepsini. 
Eğer, umumî veya müşterek bir gaye içerisin
de, yahut (A) ve (B) bentlerinde yazılı bir su
çu işlemek veya gizlemek maksadıyle işlerse, 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin vazifesine dahil
dir. Bunu kim takdir edecek? Devlet Güvenlik 
Mahkemesi takdir edecek. Devlet Güvenlik 
Mahkemesi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nuna göre, Ağır Ceza Mahkemesi niteliğinde. 
Bu davalara bakan mahkeme, bir ağır ceza 
mahkemesi ise bakmayacak ve Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin takdiriyle bunlar Devlet Güven
lik Mahkemesine intikal edecek. 

Tasarının Hükümet tarafından hazırlanan 
genel gerekçesinde ve 9 ncu madde hakkında
ki gerekçesinde görev yönünden Devlet Güven
lik Mahkemesıi savcılarına birinci süzgeç vazi
fesinin verilmesinin düşünüldüğü söyleniyor. 
Madde itibariyle salâhiyet, vazife dediğimiz 
görevin süzgeçten, müzgeçten tülbentten geçi
rilmeye tahammülü yoktur. Mahkemelerin vazi
feleri, kanunlarda açıkça gösterilecektir. 

«Devletin, ülkesi ve milleti ile bütünlüğü, 
hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyet aleyhinde işlendikleri ve 
•doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilen
dirdikleri takdirde...» diye 9 ncu maddenin (B) 
bendinde başlayan konu üzerinde biraz önce 
arz ettiğim görüşlerin hepsi gerekçe olarak bu 
10 ncu için de var ittir. 
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O itibarla.; sözü uzatmıyorum. Bu karışıklı
ğın düzelmesine hakikaten ihtiyaç vardır ve bu 
düzelmeyi de en iyi Anayasa ve Adalet Komis
yonu yapacaktır. 

Bu nedenle, önergemize iltifat etmenizi rica 
e) diyorum. 

BAŞKAN — Maddenin Komisyona iade tek
lifine 'Hükümet katılıyor mu efendim? 

ADALET BAKANI HAYKİ MÜMCUO&LU 
(Tekirdağ) — Efendim, genel gerekçede de 
izah ettik; tümü üzerindeki görüşmeler bittik
ten sonra mâruzâtımı bildirdim. Orada görüşü
müz tebarüz ettirildi. Bu nedenle katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon ? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI KEFE'T EENDECÎ (Samsun) — 
Komisyon da katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN,— Katılmıyor. 
Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. Öner

geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

'Madde üzerinde bir önerge daha var, oku
tuyorum. 

Cnınlmniyet ıSenatosu Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 10 ncu 

maddesinin, Anayasa hükümlerine göre yeni
den düzenlenmesi için (Anayasa Adalet Komis
yonu) na geri verilmesine ilişkin önergemizin 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca kabul 
edilme'inesi halinde; sözü edilen 10 ncu madde
nin aşağıda yazılı olduğu biçimde değiştirilme
sini teklif ederiz : 

Madde 10. — Savaş ve Sıkıyönetim hali da
hil. Askerî Mahkemelerin görevlerine ilişkin 
hükümleri saklıdır: Ancak : 

A) Askerî Ceza Kanununun 54 ııcü madde
sinde yazılı suçları asker olmayan kişilerle as
ker kişiler müştereken işlerlerse; 

B) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 nci mad
delerinde, 57 nci maddesinin son fıkrasında, 58 
ve 59 ncu maddelerinde yazılı suçları asker ol
mayan kişiler müstakilen veya asker kişilerle 
müştereken işlerlerse; 

Sanıkların tamamı Devlet Güvenlik Mahke
mesinde yargılanırlar; 

Tokat 
Zihni Betil 
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BAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhind' 
konuşmak isteyen sayın tiye? Yok. 

ZİHNİ ıBETİL (Tokat) — Açıklamak üzere 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN" — Açıklamak için, buyurunuz 
efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, hep aynı taktik, Tüzüğü yanlış yü
rütüyorsunuz. 

ıSALİH TANYERİ (Gaziaıtfep) — Konuşul-
m adan kanunu kabul edelim. 

ANAYAıSA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Ku
sura bakmayın Sayın Başkan, hep yanlış yapı
yoruz, bu akşamki kadar hiç böyle olmadı. 

BAŞKAN —• Bir dakika sayın hatip, müsaa
de buyurur muşumuz? 

ıSayın Rendeci, müsaade buyurunuz. Benim 
elimde, önümde tatbike ve uygulamaya mecbur 
olduğum bir İçtüzük var. Bu İçtüzüğün içinden 
bana lütfen bir madde bulunuz, bir yer bulu
nuz, bir usul gösteriniz sizin om retti ğinıiz usulü 
bendeniz uygulayayım. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Es
tağfurullah Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başka bir çarem yoktur. 
ANAYAıSA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, şu ciheti arz etmek istiyorum; 
Komisyona iade takrirleri tasnif edilir, iadeye 
taalluk eden takrirler ayrı ayrı kişiler veya tek 
kişi tarafından verilirse verilsin, tamamı bir 
muameleye tabi tutulur; Komisyona iade mev
zuudur. Şimdi, her takrir Komisyona iade diye-
ayrı ayrı •müzakere edildiği zaman, o zaman usu
lün dışına çıkılır. 

BAŞKAN —• Sayın Rendeci, bu takrirler ay
nı madde için değil, ayrı ayrı maddeler için 
ve ayrı ayrı işlemler için verilmiştir. 

ANAYAıSA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — İyi; 
ama 10 ncu maddeyi konuşuyoruz. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi konuşuyoruz. 
10 ncu maddede bir tek Komisyona iade teklifi 
var. Bu reddedildiği takdirde diyor, şu şekilde 
değiştir elim diyor. İkisini ayrı ayrı muamele 
yapmaya mecburum. Rica ederim. 

Buyurunuz efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, ben 
IÜ .ikün olduğu kadar bu akşam az söz almaya 
'e söz aldığını zaman da kısa konuşmaya dik

kat ettim; ama benim 10 ncu madde hakkın
da. biraz önce oylanıp, Yüce Heyetinizce kabul 
edilmeyen önergemle şimdi okunan ve biraz son
ra oyunuza sunulacak önergem arasında ayni
yet yok. 

Bunda diyorum ki, «Görüşülmekte olan ka
nun tasarısının 10 ncu maddesinin Anayasa hü
kümlerine 'göre yeniden düzenlenmesi için Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna geri verilmesine 
ilişkin önergemizin Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunca kabul ediimem'esi halinde. «Ka
bul edilmıcdi» sözü edilen 10 ncu maddenin aşa
ğıda yazılı olduğu biçimde değiştirilmesini tek-
l'f ederim.» Ve bundan sonraki kısım, tasarının 
10 ncu maddesinin ilk hükümleridir. Karışıklı
ğa kaynak teşkil eden kısmını önergeme alma
dım. Tasarıyla önergem arasındaki fark, tasarı
da karışıklığa kaynak teşkil eden kısaıın öner
gemle girmıemaş olmasından ibarettir. 

Takdiri Yüce Heyetliniz bilir. 
BAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen? Yok. Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyorlar mı efendim? 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Evvelce yaptığım açıklamalara 
göre katılmıyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Katılmıyoruz efendini. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmamaktadır. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilme mistir. 

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

11 nci maddeyi okutuyorum. 

Uygulanacak usul hükümleri 
Madde 11. — Bu kanunda gösterilen özel 

hükümler saklı kalmak şartiyle, Devlet Güven
lik Mahkemelerinin görevine giren suçların so
ruşturma ve kovuşturmalarında Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza, arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kabul .etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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12 nci maddeyi okutuyorum. 
Mahkemelerin derecesi ve en. yakın mahkeme 

Madde 12. — Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu hükümlerinin uygulanması bakımından, 
•Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ağır Ceza Mah-
ke-mesd dere-cesnıdedir. 

Ancak, yargı çevreleri ayrı olmak üzere, bir
den fa.,zla Devlet Güvenlik Mahkemesi kurul
muş ise, aynı derecedeki en yakın mahkemenin 
tayininde, diğer Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
nazıan itübare -alınır. Aynı yargı çevresi içinde 
birden fazla. Devlet Güvenlik Mahkemesi kurul
muşsa, en yaıkm aynı derecedeki mahkeme, sayı 
itibariyle takilbeden Devlet Güvenlik Mahkeme
sidir. Yargı çevresi Türkiye'yi kapsayan bir 
Devlet Güvenlik Malıkemesi kurulmuşsa, en 
yakın aynı derecedeki mahkeme, o mahal Ağır 
Ceza Mahkemesidir. 

[BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Görevsizlik kararı 

Madde 13. — İlk derece adalet mahkemeleri, 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev konu
suna ilişkin kararlarına uymak zorunluluğunda
dır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesince verilen gö
revsizlik kararı aleyhine ancak bu mahkeme 
nezdi ildeki Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısı 
acele itiraz yoluna müracaat edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yo!k. 

Takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
13 ncü maddenin aşağıda yazılı olduğu bi

çimde değiştirilmesini teklif ederiz. 
'Madde 13. — İlk derece Adalet Mahkemele

riyle Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki 
görev uyuşmazlıkları, Devlet Güvenlik Mahke
melerinden verilen hükümlerin temyiz mercii 
olan Yargıtay Ceza Dairesi tarafından kesin 
olarak çözümlenir. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhinde 
söz isteyen sayın üye 1 Yok. 

Önergenizi açıklamak için buyurun Sayın 
Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın arkadaşla
rım; tekrar oluyor, ama mecburum. Fakat vak
tinizi almamak için özet olarak arz edeceğim. 

Vazife, kamu intizamı ile ilgili konulardan
dır. Tahikikatın her hal ve safihasında' hem ta
raflarca ileri sürülebilir, hem de mahkemece 
re'sen nazara alınır. Bu hukuk kuralıdır, ve 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 1 nci, 
7 nci, 173 ncü, 262 nci, 263 ncü maddeleriyle 
308 nci maddesinin dördüncü bendinde bu ku
ral ifadesini bulmuştur. Eğer hukuk kuralı ol
masa idi, «Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
da hukuk kuralı niteliğinde olmayan hüküm
lerden alınır, ona istisna teşkil ediyor» denile
bilir idıi. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre 
ilk tahkikat zorunlu değildir. Cumhuriyet Sav
cısının takdirine bağlıdır. Devlet Güvenlik 
M akk ermesinin .görevine giren konularda ilk tah
kikat yapılmaz diyor. Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununa göre savcının tanığı, tanıkları ye
minle dinlemesi, 4 suçun ağır cezalı olması ve 
savcı tarafından bu lüzumun takdir edilmesi 
halinde mümkün. Halbuki, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin yargılama usulü kanunu tasa
rısında «'Savcı tanıkları yeminle dinler.» hük
mü vardır. Biz, «Devlet Güvenlik Mahkemesi
nin görevime giren konularda ilik tahkikat yapıl
maz» hükmüne itiraz etmiyoruz. Çünkü, ilk tah
kikatın yapılması, ilk tahkikatın Cumhuriyet 
Savcısının takdirine bırakılması, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununa bir hukuk kuralının 
gereği olarak girmemiştir. Binaenaleyh, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda o hüküm var
dır. Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yargılama 
Usulü Kanununda ona. istisna teşkil edecek ma
hiyette hüküm bulunabilir. Ama arz ettiği ko
nu, kamu intizamı ile ilgilidir. Tahkikatın her 
halinde ve her safhasında hem taraflarca ileri 
sürülebilir, taraflarca ileri sürülmeğe dahi mah
kemece re'sen nazara alınır. Böyle bir konu, 
son tahkikatın bitmesine, dava hakkında hü
küm verilmesine kadar ertelenemez. Dava hak
kındaki hükmün Temyiz Mahkemesi ilgili dai
resince incelenmesine kadar ertelenmez. Hadîs 
olduğu anda-, ileri sürüldüğü anda, fark edildi
ği anda ele alınıp, hükme bağlanması gerekir. 

ıSoııra, tasarının 13 ncü maddesinde «İlk de
rece adalet mahkemeleri, Devlet Güvenlik Malı-
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kemesinin giörtev konusuna ilişkili kararlarına 
uymak zorunluluğundadır.» deniliyor, tik dere
ce adalet mahkemeleri anaısmda ağır ceza mah
kemeleri de vardır. 12 nci madde tasarı, ağır 
ceza mahkemeleri ile Devlet Güvenlik Mahke-
mıeleııimim, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
uygulaması bakımmıdaın aynı derecede mahke-
meler olduğunu söylüyor. Aynı derecedeki mah
kemeler olduğu 12 moi maddede söyleniyor, arma 
13 noü maddede de görevle ilgili konularda 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin ağır oeza miath-
kemıesime nazaran yüksek vazifeli mahkeme 
sayılması g'lbi bir kabul ile hüküm sevk edilmiş 
bulunuyor, çelişki var. Maksadımız, Devlet Gü
venlik Mahkemelerimin yargılama usulü hakkın
daki hükümleri hukuk kurallarıma uygun ola
rak çıkması ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nim kararlarına usul kanununda hukuk kural
larınla aykırı usul hükümleri konulduğumdan 
dolayı gölge düşmesini önlemektir. 

Bu maksatla verilnniş olan önergemizi kabul 
buyurmanızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

ADALET BAKANI HAYRI MUMOUOaLU 
(Tekirdağ) —• Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon! 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECt (Samsun) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kaıbul edilmemiştir. 

Maddeyi okuman hali ile oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Uyuşmazlıkların çözümü 
(Madde 14. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri 

arasındaki uyuşmazlıklar, bu mahke.mıelercıe ve
rilen hükümlerin temyiz mercii olan Yargıtay 
Ceza Dairesi tarafından kesin olarak çözümle
nir. 

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

iSoruşturma usulü 
Madde 15. — Devlet Güvenlik Mahkemesi

nin görevine giren suçların ha.zırlı!k soruşturma-

j sı, bu mahkeme nezdinde bulunan Cumhuriyet 
I Savcısı veya yardımcıları tarafından bizzat ya

pılır. 
Soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde, suç 

mahalli ile delillerin bulunduğu yerlere gidile
rek soruşturma yapılır. 

Suç, Devlet Güvenlik Mahkemesinin kurul
duğu il veya ilçe sınırı dışında işlenmiş ise, 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcı
lığı suçum işlendiği yer Cumhuriyet Savcılığın
dan, hazırlık soruşturmasının yapılmasını iste
yebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması, sav
cılık tarafımdan bizzat yapılır. 

iSuç askerî bir mahalde işlenmişse, Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı veya 
yardımcısı hazırlık soruşturmasının yapılması
nı ilgili askerî savcıdan isteyebilir. Bu talkdirde 
hazırlık soruşturması, askerî savcı veya yardım
cısı tarafımdan bizzat yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

Cumhuriyet savcıları ve askerî savcıların suça 
lelkoymaları 

Madde 16. —• Mahallî Cumhuriyet Savcısı 
veya suç askerî bir mahalde işlenmişse usulüne 
göre askerî savcı, ihbar veya herhangi bar su
retle bu kanun kapsamına giren bir suçun işlen
diği zehabını verecek bir hale muttali olur ol
maz, keyfiyeti derhal Devlet Güvenlik Mahke
mesi nezdinde bulunan savcıya bildirmıelldıe be
raber, savcının işe elkoynıasına kadar gerekli 
soruşturmayı bizzat yapar ve evrakı hemen 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Sav
cılığına gönderir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Savcısı veya yardımcısı, suçun, Devlet Güven
lik Mahkemesinin görevine girmediği sonucuma 
vardığı talkdirde, soruşturma evrakını ilgili 
Cumhuriyet savcılığına veya askerî savcılığa 
iade eder. 

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

'Soruşturma ve kovıışiturmada yetki 

'Madde 17. — Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Savcısı ile yardımcıları, Cumhuri
yet savcılarının bütün yetkilerini haizdirler. 
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Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Savcısı ile yardımcıları, soruşturma sırasında 
hâkim tarafından verilmesi gereken kararları, 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin yedek .üyesin
den veya Devlet Güvenlik Mahkemesi yargı 
çevresindeki yetkili hâkimlerden isteyebilirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi yedek üyesi ta
rafından verilen kararlara karşı itirazlar Dev
let Güvenlik Mahkemesinde kesin hükme bağ
lanır. 

Zabıta âmir ve mensupları, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ve yardımcıla
rının soruşturma, kovuşturma ve infaza ilişkin 
emirlerini öncelikle yerine getirmekle zorunlu
durlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmü, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi veya bu mahkeme başkanınca veri
len emirler hakkında da uygulanır. 

Gecilkniesin.de sakınca olan haller dışında, 
bu emirler yazılı olarak verilir. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden za
bıta âmir ve mensupları hakkında doğrudan 
doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı? Yok. Takrir var oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

17 no" madder.in aşağıda yazılı olduğu bi
çimde değiştirilmesini teklif ede:,:nı. 

Madde İT. — Devlot Güvenlik Mahkmıesi 
Cumhuriyet Savcısı ile yardımcıları. Cumhuri
yet Savcılarının bütün yetkilerini haizdirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuıiiyet 
Savcısı ile yardımcıları, soruşturma sırasında 
hâkim tarafından verilmesi gereken kanarları, 
Devlet Güvenlik Mahkemesi yargı çevresinde
ki yetkili hâkimlerden isteyebilir. 

Zabıta âmir re mensupları, Devlet Güven
lik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ile yardım
cılarının soruşturma, kovuşturma ve infaza iliş
kin emirlerini öncelikle yerine getirmekle zo
runludurlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmü, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi veya bu Mahkeme Başkanınca ve
rilen emirler hakkında da uygulanır. 

Gecikmesinde sakınca olan haller dışında, 
bu emirler yazılı olarak verilir. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden za
bıta âmiri ve mensupları hakkında doğrudan 
doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılır. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz aılnıaik iste
yen sayın üye? Açıklamak için buyurun Sayın 
Betili. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın senatörler; 
Hükümet, tarafından teklif edilen tasarının 

17 nci maddesinde Millet Meclisi 114 numaralı 
Geçici Komisyonu tarafından değişiklik yapıl
mıştır. Bu değişiklik iki noktada yapılmıştır. 
Hükümetin sevkettiği tasarı da, «Devlet Güven
lik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ile yardım
cıları soruşturma sırasında hâkim tarafından 
verûlmesi gereken kararları, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi yargı çevresindeki yetki hâkimlerden 
ist eyehdlirler.» denilmektedir. 

Millet Meclisinin 114 numaralı Geçici Ko
misyonu bıı kararların ayrıca Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin yedek üyesinden de istenebileceği 
hükmünü getirmektedir. Biz Hükümet tarafın
dan teklif edilen tasan metninin daha uygun 
olduğu kanısındayız. O itibarla metinden, «Dev
let Güvenlik Mahkemesinin yedek üyesinden ve
ya..» sözlerinin çıkanlmaısmı teklif ettik. 

Millet Meclisinin 314 numaralı Geçici Komis
yonu yedek üyeden alınan kararlara karşı iti
razı da mümkün görmüş ve bu itirazın Devlet 
Güvenlik Mahkemesince kesin olarak hükme 
bağlanacağını tespit etmiştir. Biz buna da lü
zum olmadığı görüşündeyiz. Sadece bu iki hu
susa münhasır olmak üzere değişiklik teklif et
miş bulunuyoraz. 

Saygılar sunarım.' 

BAŞKAN — Hükümet- değişiklik önergesine 
katılıyor mu? 

ADALET BAKANI HAYRI MUMCüOĞLU 
(Tekirdağ) — Takdir Yüce Heyetindir efendim. 

BAŞKAN — Takdiri Yüce Heyete bırakı
yorsunuz ? 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCÜOĞLU 
(Tekirdağ) — Evet efendim, çünkü Hükümet 
teklifinde yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? ' 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Ka
tılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet takdiri Genel Kurala 
bırakıyor. Komisyon katılmıyor. Önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... Kabul et
meyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza sunuyo
rum. Kabul .edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Zabıtanın görev ve yetkileri 
Madde 18. — Zabıta; soruşturma veya ko

vuşturma sebebiyle sanığı, tanığı, bilirkişiyi ve 
suçtan zarar gören şahsı, Devlet Güvenlik Mah
kemesinin veya Başkanının, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı veya yardımcı
sının veya mahkeme naibi yahut istinabe olunan 
hâkimin emirleriyle istenilen yerde hazır bu
lundurmaya <mıe oburdur. 

Bu emir, çağırılanlar hakkında zabıtaya ih
zar müzekkeresinde olduğu gibi, zor kullanma 
yetkisini de verir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine gi
ren suçların soruşturma veya kovuşturulması 
•sırasında, Geza Muhakemeleri Usulü Kanununa 
1696 sayılı Kanunla eklenen ek madde 4 hüküm
leri. de aynen uygulanır. 

Bu madde hükümleri, Devlet Güvenlik Mah
kemesinin görevine giren suça elkoymuş Cum
huriyet Savcısı veya yardımcısı, askerî savcı, 
sulh veya sorgu hâkiımıiıyle naip veya isti
nabe olunan hâkimin yahut istinabe olunan 
Cumhuriyet Savcısı veya askerî savcının emirleri 
hakkında da uygulanır. 

Tanıklara yemin verilmesi 
Madde 20. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin 

görevine giren suçların hazırlık soruşturması 
sırası nida tanıklara yemin verdirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kaibul olunmuştur. 

'Savcının kararına itiraz 
Madcle 21. — Devlet Güvenlik Mahkemesi 

nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı veya yar
dımcısının, kovuşturma yapılmasına yer olma
dığına dair verdiği karara, dilekçe sahibi aynı 
zamanda suçtan zarar gören kimse ise, kararın 
kendisine tebliğ tarihinden itibarten onbeş gün 
içinde, bu kararı veren savcının mensUbolduğu 
Devlet Güvenlik Mahkemesine en yakın bulu
nan ağır ceza işlerini gören mahkeme başkanı
na' itiraz edebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Kabull etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Yakalama ve tutuklama 
Madde 22. — Devlet Güvenlik Maıhkemiesi-

nin görevine giren suçlar sdbebiyle, yakalanan 
veya tutuklanan ki'mlse, soruş'tunmanın bitimin
de ve her hakle onbeş gün içinde yetkili hâkim 
önlüne çıkarılır. Ancak, zabıta, Devlet Güven
lik Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet 
Savcısı veya yardımcı!! arının veya olaya elko-
yan suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcısı ve-
va yardımcılarının ve 'bunların bulunmadıkları 
•hallerde Sulh veya Sorgu Hâkiminin yahut As
kerî Savcının yazılı emri bulunmadıkça- sanığı 
48 saatten fazla tutamaz. 

Yukardaki fıkra, gereğince, sanığı yetkili 
hâik:!m önüne götürmek için gerekli süre, bu 
ımüddetlere 'dahil değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edeni!er... Kabul etmeyenler... Mad
de kaibul edilmiştir. 

Soruşturmada izin 
.Madde 23. — Bu kanunda belirtilen suçlar

dan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında so-
ruştuılma yapılah'il'mıesi; 

A) General, amiral ve müsteşarlar hakkın
da Başbakanın, 

B) Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve 
yurt dışında görev yapan büyükelçiler hakkın
da Dışişleri Bakanının, 

1 'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bina, araç, gereç ve personelden geçici 
yararlanma 

Madde 19. — Devlet Güvenlik Mahkemesi 
nezdinde bulunan Cumhuriyet Savcısı veya yar
dımcıları soruşturmanın gerekli kılması halin
de, geçici olarak, Devlet Güvenlik Mahkemesi
nin yargı çevresi içindeki Devlet kurum ve or-
ganlıarına, mahallî idare, iktisadî veya sair kamu 
kuruluşlarına ait bina, araç, gereç ve personel
den yararlanmak için istemde bulunabilirler. Bu 
istemler, ilgili kurum ve makamlarca yerine ge
tirilir. 

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

— 701 — 



O. Senatosu B : 77 25 . 6 . 1973 O : 4 

C) Valiler, kaymakamlar hakkında içişleri 
Bakanının, 

D) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek idare 
Mahkemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu, Sayıştay 
Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, 
Başkanunsözeüsü, Askerî Yargıtay Başsavcısı, 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanunsöz
eüsü hâkiımler ve yardımcıları ile Cumhuriyet 
Savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayılanlar, 
askerî hâkim subaylar hakkında, özel kanunla
rına göre yetkili kuram ve makamıların, 

iznine bağlıdır. 
Meşhuden işlenmiş olması hali ayrık kal

mak üzere, bu kanunda yazılı suçlar yukarda 
yazılı kişiler tarafından işlenirse, tutuklanma
ları, halklarında soruşturma izni veril/nesine 
bağ11 dır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz a.lımak is
teyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Komisyona iade önergesi var, okutuyorum 
efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Devlet Güvenlik mahke

melerinin kuruluş ve işleyişiyle ilgili tasarının 
23 ncü maddesi Anayasaya aykırıdır. 

Anayasanın 147 nci maddesindeki temel hü
kümleri bir yasa hükmü ile değiştirilemez ve or
tadan kaldırıl!amaz, bu nedenlerle, sözü edilen 
23 ncü maddenin Anayasanın 147 nci maddesiy
le uygun hale getirilmesi için tasarının Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna havale edilmesini 
saygı ile arz ederim. 

Kars 
ıSırrı Atalay 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Hükümet katılıyor mu efendim? 

ADALET B>KANLIĞI CEZA İŞLERİ MÜ
ŞAVİRİ MUAMMER SULA — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECl (Samsun) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-bul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmıe/miştir. 

I Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Dâvanın açılması 
Madde 24. — Devlet Güvenlik Mahkemesi

nin görevine giren suçlarla ilk soruşturma ya
pılmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
1 Kalbu'l edenler... Kaibul ercmeyenler... Madde 'kabul 

edilmiştir. 
Hâkimlerin reddi istemini inceleyecek merci 
Madde 25. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Baş-

'kan ve üyelerinin reddine dair istemler, Kurula 
katılan hâkimlerde değişiklik yapılmaksızın bu 
Mahkemece incelenir. İstemin reddine ilişkin ka
rarlar aleyhine itiraz edilemez Ancak esas hüküm
le 'birlikte temyiz olunabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye?. Yok. 

Önerge var, okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
25 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu -biçim

de değiştirilmesini (teklif ederiz : 
Madde 25. — Devlet Güvenlik Mahkemesi 

Başkan ve üyelerinin reddine dair istemler o mah
keme tarafından karara hağlamr. Ancak, red-
dolunan hâkim ve hâkimlerin karara katılmama
sından mahkeme teşekkül edemezse ıbu husustaki 
karar, aynı yargı çevresi içinde 'kurulmuş olup 
da sayısı sonra gelen Devlet Güvenlik Mahkeme
si tarafından, 'böyle bir mahkeme, kurulmamışsa 
o yerdeki Ağır Ceza Mahkemesi tarafından veri-
liı\ 

İstemin reddine ilişkin olan kararlar aleyhi
ne itiraz edilemez. 

Ancak, esas hükümle 'birlikte temyiz oluna'bi-
lk\ 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz almak iste
yen sayın üye?.. 

Önergenizi açıklamak için Sayın Zihni Betil, 
buyurunuz. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Hâkimin vazife yapmaktan memnu olduğu hal
lerde hâkimin vazife yapmaması gereklidir. Buna 
rağmen vazife yapmak isterse taraflar kendisini 

I reddedebilirler. Bu, hukuk kuralıdır. 
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Hâkimim âdil olması gereklidir, yetmez; âdil 
tanınması da gereklidir. Bu derin nedenle de hâ
kimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebepler 
varsa, taraflar hâkimi reddedebilirler. Hem va
zifeye hakmaktan memnu olduğu hallerde hâkim 
(bakmak isterse reddolunabilir, hem de tarafsızlı
ğını, şüpheye düşürecek haller varsa hâkim reddo
lunabilir. Bütün mesele hâkim ve mahkeme 'ka
rarının gölgelenmemesiidir. Hâkim ve mahkeme
nin adaletinden kuşkuya düşülmemesi esastır. Göl-
gelenmeyi, 'kuşkuya düşülmeyi önlemek amaçtır. 
Böyle hallerde konunun devam etmezden önce bir 
sonuca bağlanması gereklidir. Bu saydıklarım 
birer hukuk kuralı olduğu gjbi, hâkimin redde
dilmesi halinde reddedilen hâkimin incelemeyi 
yapmaması, incelemeyi yapan Hâkimler Kurulu
na katılmaması da hukuk kuralıdır. Tasarının 
25 nci maddesi: «Devlet Güvenlik Mahkemesi Baş
kan ve üyelerinin reddine dair istemler Kurula 
katılan hâkimlerde değişiklik yapılmaksızın bu 
mahkemece incelenir.» diyor. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi bir Başkan ve 
dört üyeden kuruludur. Beşi birden reddölundu-
ğu takdirde, hiç değişiklik yapılmaksızın beşi 
reddi inceleyecektir. 

Biz bunu biraz önce arz ettiğimiz hukuk ku
rallarının gereğine aykırı görüyoruz, Önergemiz
de bu nedenlerle dedik ki; «Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Başkan ve üyelerinin reddine dair is
temler, o mahkeme tarafından karara bağlanır. 
Ancak, reddolunan hâkim veya hâkimlerin ka
rara katılmamasından mahkeme teşekkül edemez
se, bu husustaki karar aynı yargı çevresi içinde 
kurulmuş olup da sayısı sonra gelen Devlet Gü
venlik Mahkemesi tarafından, böyle bir mahkeme 
kurulmamışsa o yerdeki Ağır Ceza Mahkemesi ta
rafından verilir.» 

Bir üye reddolunmuşsa, bir başkan reddolun
muşsa, iki üye reddolunmuşsa, bir başkan bir üye 
redolunmuşsa, yedek üyelerin katılması suretiyle 
aynı mahkeme tarafından incelenmesi •mümkün
dür. Ama ikiden fazla üye veya bir başkan, bir 
veya daha fazla üye reddolunmuşsa Devlet Gü
venlik Mahkemesi bunu inceleme olanağını kaybet
mişse, bakılacak o mahalde başkaca Devlet Gü
venlik Mahkemesi varsa, o bakacak; eğer yoksa, 
o yerdeki Ağır Ceza Mahkemesi bakacak. 

Tasarı, «İstemin reddine ilişkin olan karar
ların lehine itiraz edilemez.» hükmü vardır. Bu

nu uygun görüyoruz. Bu itibarla bizim önerge
mize de aynen 'aldık. Bunun ancak esas hüküm
le birlikte temyiz olunabileceği yolunda tasarıda 
mevcut olan hükmü de önergemizde aynen muha
faza ettik. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor 

mu, efendim? 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(Tekirdağ) — Efendim, tümü halikında açıkla
malar yaparken, bunların hepsine katılmayaca
ğımızı anlatan beyanda bulunmuştum; bu itibar
la katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz,. Komisyon?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de, kabul edilmiştir. 

Duruşmada hazır bulunmayan sanık 
Madde 26. — Sorgusu yapılmış olan sanık, 

talik veya tehir olunan günde duruşmaya gelmez 
ve Mahkemece de duruşmada hazır bulunmasına 
lüzum görülmezse, duruşmada hazır bulunmak 
mecburiyetinden vareste tutulmak istemi bulun
masa bile, dâva gıyabında bitirilefoilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... Madde, ka
bul edilmiştir. 

Duruşmanın inzibatı ve cezalar 
Madde 27. — Duruşmanın inzibatını sağla

mak, Mahkeme Başkanına aittir. 

Duruşmanın inzibatını bozan kişiyi, Mahkeme 
Başkanı derhal duruşma salonundan çıkartır. 

Mahkemeye, Mahkeme Başkanı veya üyelerden 
herbangi birine, savcıya, savcı yardımcısına, tu
tanak kâtibine veya görevlilere karşı uygun olma
yan söz yahut davranışta bulunan kişi hakkında, 
Mahkemece tutuklama kararı verilir. Tutuklanan 
kişi 24 saat içinde sorguya çekilerek inzibatî ni
telikte olmak üzere, bir aya kadar hafif hapis ce
zası ile cezalandırılır. 1136 sayılı Avukatlık Ka
nununun 58 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü 
saklıdır. 
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Tutuldu veya cezaevinde bulunan hükümlüler 
hakkında bu ceza hücrede infaz olunur. 

Bu kararlar kesindir. 
Mahkeme, duruşmanın inzibatını bozan sözlü 

veya yazılı beyanat ve davranışlar ile Mahkeme
ye, Mahkeme Başkanı veya üyelerden herhangi 
birine, savcıya, savcı yardımcısına., tutanak kâti-
'bine yahut görevlilere karşı uygun olmayan söz 
ve davranışlar hakkında yayım yasağı koyabilir; 
'bu yasağa rağmen yayında 'bulunanlara üç aydan 
altı aya kadar hapis cezası ile birlikte 1 000 lira
dan 3 000 liraya, kadar ağır para cezası verilir. 

Mahkeme Başkanı, duruşmanın inzibatını bo
zan sanığı veya müdafii, o günkü duruşmanın ta
mamına çıkmamak üzere, duruşma salonundan 
çıkartıı'. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya 
müdafiin, bundan sonraki oturumlarda da duruş
manın inzibatını bozmakta. ısrar etmeleri halin
de, bir daha aynı dava ile ilgili duruşmalara ka
tılmamalarına da 'karar •verile(bilir. 

Yukardaki fıkra,, müdafii hakkında uygulan
dığı takdirde keyfiyet, ilgili baroya bildirilmek
le beraber, müvekkiline de dilerse, başka bir mü
dafi tayin etmesi için süre verilir. 

Müdafi, Avukatlık Kanununun 41 nci madde
sinin 2 nci fıkrası gereğince tâyin edilmişse, -du
rum, kendisini tayin eden mercie de bildirilir. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya 
müdafi, tekrar duruşmaya alındıklarında, yok
luklarında yapılan söz ve işler n esaslı n ek ta1 arı 
bildirilir. Müdafi dilerse, yeki uğun da'ki tutanak
ların örnekleri de kendisine verilir. 

Yukarda yazılı hallerde duruşma salonundan 
çıkarılan veya duruşmalara katılmamalarına ka
rar verilen sanık veya müdafiler, mahkemenin ta
yin edeceği süre içinde yazılı savunma verebilir
ler. 

BAŞKAN —Madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?.. Yok. Bir önerge var, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Ba.şkanlığına 
27 nci maddenin aşağıdaki yazılı olduğu 

biçimde değiştiriilmesini teklif ederim. 
'Ciim.hu riy e t ! Sena t o su 

'Tokat Üyesi 
Zihni Betili 

Madde 27. — Duruşmanın inzibatını sağ
lamak, mahkeme başkanına aittir. 

Duruşmanın 'iınzllbatını bozan kişiyi, mah
keme başkanı derhal duruşma salonundan çı
kartır. 

Mahkemeye, mahkeme başkanına veya üye
lerden herhangi birine, savcıya, savcı yardım
cısına, tutanak kâtibine veya görevlilere kar
şı, iddia ve savunma hakları saklı1 kalmak 
üzere, uygun olmayan söz yahut davranışta 
bulunan kişi hakkında, mahkemece tutuık'iaına 
kararı veridir. Tutukianan kişi 24 saıat içlinde 
sorguya çekilerek inzibatî nitelikte olmak üze
re bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalan
dırılır. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58 
nci ıııadd esinim. 2 nci fıkrası hükmü saklıdır. 

Bu kararlar kesindir. 

Mahkeme, duruşmanın inzibatını bozan söz
lü veya yazılı beyanat ve davranışlar ile mah
kemeye, mahkeme başkanı veya üyelerden her
hangi birine, savcıya, savcı yardumc ısına, tu
tanak kâtiibime yahut, görevlilere karşı, iddia 
ve savunma hakları saklı kalmak üzere uygun 
olmayan söz ve davranışlar hakkında yayım 
yasağı koyabilir; bu yasağa rağmen yayı'mda 
bulunanlara üç aydan altı aya kadar hapis ce
zası ile birlikte 1 000 liradan 3 000 liraya ka
dar1 ağır para cezası verilir. 

.Mahkeme başkanı, duruşmanın inzibatını 
'bozan sanığı o gün duruşmamın tamamına çık
mamak üzere duruşma salonundan çıkartır. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanığın 
bundan sonraki oturumlarda da duruşmanın 
inzibatını bozmakta ısrar etmesi halinde, bir 
daha aynı dâva ile ilgili! duruşmalara, katılma
masına da karar verilebilir. Ancak, bu halde 
saniığm mahkemede bir müdafi ile temsil edil
mesi için gerekli işlem yapılır. 

Duruşma inzibatını 'bozan müdafiin durumu, 
gerekli kanunî işlemi yapılmak üzere mahallî 
baro başkanlığına beldirilir. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık, tek
rar, duruşmaya alındığında yokluğunda ya
pılan söz ve işlerin esaslı noktalları bildirilir. 
Sanık dilerse, yokluğuırdaki tutanakların ör
nekleri ele kendisine verilir. 

Yukarıda yazılı hallerde 'duruşma salonun
dan çıkartılan veya duruşmalara •katılmama
sına karar verilen sanık, mahkemenin tâyin.' 
edeceği süre içinde yazılı savunma verebilir. 
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BAŞKAN —• Önergenin lehinde, aleyhinde 
söz almak isteyen sayın üye ! . Yok. 

Önergenizi açıklayacak mısınız ıSaym Be-
tiil?.. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın senatör
ler; 

Önergeme tasarının 27 nci maddesıkıin 1 nci 
fıkrasını aynen aldım. İkinci fıkrasını da, ay
nen alldum. 3 ncü fıkrada «Mahkemeye, mah
keme başkanına veya üyelerden herhangi bi
line, savcıya savcı yardımcısına, tutanak kâ
tibine veya görevlilere karşı uygun olmayan 
sJöz yahut -davranışta bulunan kişi hakkında 
mahkemece tutuklama kararı Verilir.» hükmü
nü muhafaza ettim. Yalnız, «Tutuklama, kara
rının verilebileceğini kabul letmekle 'beraber, 
mahkemeye, mahkeme başkanına veya üye
lerden herhangi birine, savcıya, savcı yardım
cısına, tutanak 'kâtibine veya görevlilere kar
şı uygun olmayan söz yahut davranışta bu
lunma halini iddia ve savunma hakkı saklı 
kalmak üzere» kaydını koyarak aldım. 

Zaten; bilinen, uygun görülen, kaibull edi
len bir hususu belirtmek suretiyle, aldım. 

Önergeme «Tutuklanan kişinin 24 saat için
de sorguya oeıki lerek inzibatî nitelikte olmak 
üzere bir aya kadar hapis cezası ille cezalan
dırılır:, hükmünü de aidim. 

«1136 sayılı Avukatlık Kanunun 58 nci mad
desinin 2 nci fukrası hükmü saklıdır» şeklin
deki hükmü de aldım. Ancak, «Tutuklu veya 
cezaevinde bulunan hükümlüler hakkında bu 
ceza, hücrede infaz olunur» fıkrasını metin
den çıkardım 

İnzibatî mahiyette ve bir aya kadar hafif 
hapis cezası ve inzibatî mahiyetteki bu hafif 
hapis cezasının hücrede infaz olunmasını uy
gun göremedim. Hücrede infaza ne nevi malı-
kûmiyet halinde ve hangi şartlar altında baş
vurulabileceğini Türk Ceza Kanunu tespit et
miştir. İnzibatî mahiyette ve 'bir aya kadar ha
fif ha.pis cezasının hücrede infaz olunmasını 
cezalarım infazımdan beklenilen 'sonuçla, ce 
zaların infazında güdülen amaçla bağdaşır gö
remedim; çok ağır buldum. O itibarla bu fık
rayı çıkardım. 

Bundan sonraki fıkralar aynen-devam edi
yor. Yalnız, yayım yasağı konulurken de «İd
dia ve savunma hakları saklı kalmak üzere» 
kaydını koydum. 

Duruşma salonundan çıkartılma halini sa
nığa hasrettim. Tasarı, hem sanığa, hem de mü-
dafie teşmil ledLyordu. Hem sanığa, hem de mü-
dafie teşmilini uygun görmedim. Çünkü, id
dia hakkına, okluğu kadar, savunma hakkına 
da bağ'lı ve saygılı olmamızın lüzumlu olduğu 
inancındayım. Ancak, müdafi tarafından da 
duruşmanın inzibatının bozulabJlmesi mümkün 
olabileceği için, hu takdirde keyfiyeti n ge
rekli kanunî işlem yapılmak üzere mahallî ba
ro başkanlığına bildirilmesini mümkün kılan 
'bir hüküm koydum. 

Tasarının 27 nci maddesine nazaran benim 
tekliflimin arz ettiği! diğer farklar, sanık ve 
müdafi hakkında uygulanan hükümlerin arz 
etliğim veçhile sanığa hasrediimesindeın ve mü
dafi için mensubolduğu baro başkanlığına ka
nunî işlem yapılmak üzere durumun bildiril
mesi gereğinden ibarettir 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 

ADALET BAKAıNI HAYRI MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) —• Sayın Başkan, bu madde ile du
ruşmanın inzibatına müteallik olmak üzere 
getirilen hüküm.er aslında savunma hakkını 
tahdit eder nitelikte değildir. Çünkü, umu
mî hükümlere göre de, Türk Oeza Kanunumun 
486 nen maddesine göre de makamı iddia ve mü
dafaada söylenen harekete mahmul sözler da
hi inzibatı muhillahvalden görülecek cezaî 
muameleye tabi tutulmaz. 

Biz bu madde ile ancak ısrar halinde, du
ruşmaya alınmamak gibi bir müeyyideye işi 
bağladık-

Bundan başka, esasen mevkuf olan bir ki
şiye inzilbatî karakterde olmak üzere hücre 
cezasından 'başka bir müeyyide düşünülemez. 
O takdirde mevkuf olmayan kişi hakkında tat
bik edilecek hafif hapis cezası daıha ağır bir 
müeyyideye bağlanmış olur ve mevkuf her du
ruşmaya geldiğinde bunu pekâlâ tekrar ede-
'blilir ve duruşmanın inzibatî mevkuf hakkın
da sağlanamaz bir hale gele gelir. 

Bu nedenlerle katılmıyoruz. Teşekkür ede
rim, efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI BEFET RENDEOÎ ((Samsun) — 
Biz de katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyorlar'. 

'Takriri! oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarımıza sunu
yorum: Kaibul edenler... Kalbul etmeyenler... 
Kabul edllm'iştir. 

Duruşma safahatınım teknik araçlarla tespiti 
Madde 28. — Çok sanıklı dâvalarda •duruş

ma safahatı, mam'kemenln uygun ve lüzumlu 
göreceği teknik aracılarla tespit olunabilir. 
Bu tespite müsteniden sonradan düzenlenecek 
duruşma tutan'aklaonm, duruşma safahatına 
uygun olduğu Mahkeme Heyeti, ve tutanağı 
düzejeyen tutanak kâtiiM tarafından tasdik 
ediMr. 

İBunlarm birer sureti, önceden isteyen sa
nık ve nıüdafie verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza arz ediyo-
rulm: Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Kurulda değişiklik 
Madde 29. — Mahkeme Kurulunda deği

şiklik: olduğu takdirde, geçe/n oturumlara ait 
tutanaklar, değişen hâkim, tarafından duruş-
ımaya çııkmadam önce okunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Temyiz mercii 
Madde 30. — Devlet Güvenlik Mahkemesi 

'kararlarımın teiniyiz mercii, Yargıtayda bu mıaıh'-
'kemelerin kararlarını incelemek üzere kuru
lan daire veya daireler; Genel Kurul ise, Yar
gıtay Ceza Daireleri Genel Kuruludur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

işlerin niteliği 
/Madde 31. — Devlet Güvenlik Mahkemesi

nin görevine' giren suçlar acele işlerden sayı
lır ve )bu suçlara ilişkin dâvalara adlî ara veı<-
mede de bakılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyalarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Bölüm - IV 

Çeşitli hükümler 

Diğer görevliler 

Madde 32. — Devlet Güvenlik Mahkemele
rinde ve Savcılığımda görev yapacak yeteri ka
dar Başkâtip, Kâtip, Mübaşir, Yardumcı Per
sonel ve diğer görevliler Adalet Ba/kanlığınca 
atanır. Bunlarla ilgili kadrolar, Adalet Bakan
lığı İller Teşkilâtı kadrolarına eklenir. 

Bu madde gereğince atananların iş dene
tim ve gözetimleri, 'bağlı "bulundukları, Mahke
me Başkanlığı veya Cumhuriyet Savcılığı ta
rafından yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Bina, araç ve gereçler 
Madde 33. —. Devlet Güvenlik Mahkemele

rinin görev yapacakları 'binalarım tenıimi ve 
;bu Mahkemelerin araç gereç ve sair ihtiyaçları 
Adalet Bakanlığı Bütçesinin ilgili höiüımJlerine 
e'klenecek ödeneklerden karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

Özlük işleri 
Madde 34. — Devlet Güvenlik MaJlı'keimele

rinde göreve atanan hâkim, askerî hâkim, Cum>-
huriyt Savcısı ve yardımcıları ile diğer per
sonelin Özlük işlerinde, denetimlerinde, hak
larımda 'disiplin soruşturması açılması ve 'disiplin 
cezası verilmesinde, şahsî ve görevle ilgili suçla
rının soruşturma ve kovuşturmalarında, bu ka
nun hükümleıi saklı kalmak üzere, kendi nıes-
ıleık'leıilne alt kanunlarım ilgili hükümleri uygu
lanır. Aylıkları, kesenekleri, sosyal yardımla
rı, tazminatları, ödenekleri, yollukları ve di
ğer personel giderleri bağlı oldukları Bakan-
bklaru Bütçesinden karşılanır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerine atanan gö
revlilerin, bu görevde geçirecekleri süreler esas 
mesleklerimde geçımiş sayılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görev! 
hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve 
Cumhuriyet Savcı yardımcıları adlî ara ver-
mıeden faydalanamazlar, işlerin elverdiği oran-
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da, kendilerine özel kanunları gereğince yıl
lık izinleri verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum.: Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edillimiştir. 

'Görev yerinin değiştirilmesi 
Madde 35. — Devlet Güvenlik Mahkemele

rinde görevli Başkan, üye, yedek üye, Cum
huriyet Savcı ve yardımcuları hakkında, ken
di kanunlarına göre yapılacak soruşturma 'so
nunda, görev yerlerinin değiştirilmesine dair 
yetkili kurul vteya mercileree karar verildiği 
takdirde, keyfiyet Adalet Bakanlığı kanalı ile 
Bakanlar Kuruluna bindirildikten sonra, ilgi
li hâkim, 'askerî hâkim, Cumhuriyet Savcısı, 
Cumhuriyet Savcı yardımcısının görev yeri ve
ya görevi, özel kanunlanınlda gösterilen usule 
göre dıeğiştilrilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza sunuyo
rum: Kabul 'edenler... Kaibul etıney enler... Mad
de kabul edilmiştir. 

(Başkanlığa, Başkanvekiii Macit Zeren geç
ti) 
Cumhuriyet 'Savcılığı teşkilâtı ve mah'keımıe ka

lemlerinin denetimi 
Madde 36. —• Devlet Güvenlik Mahkemesi 

ııezdindeki Cumuhriyet Savcılığı Teşkilâtı ille 
malhkeme kalemleri Adalet Bakanlığı 'müfettiş
lerince' denetlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza 'sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Kovuşturma giderleri 
Madde 37. — Devlet Güvenlik Mahkemele

rinin ve Cumhuriyet Savcılığımın kovuşturma 
giderleri, Ada'-et Bakanlığı Bütç'esiniltti ilgili 
tertibinden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza 'sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

iGeçic'i madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğ'e 
girdiği tarihten itibaren işlenen ve Devlet Gü
venlik Mahkemeleriıril'n görevine giren suç
lar hakkında, bu kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kaibu.1 edilmiştir. 

Madde 38. — 26 . 10 . 1963 tarih ve 357 sa
yılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki ek 
madde 4 eklenmiştir. 

Ek madde 4. — Devlet Güvenlik Mahkeme
si üyeliği, yedek üyeliği ve Cumhuriyet Savcı 
yardımcılığı görevlerine atanan askerî hâkim 
subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, ka
deme ilerieımıesi yapmalarını sağlayacak yeter
likleri, 926 sayulıı Türk 'Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanunu ve bu kanunun hükümleri saklı 
kalmak şartı ile, aşağıda belirtilen şekilde dü
zenlenecek sicililerle saptanır 

A) Üye ve yedek üye birinci sınıfa ayril-
mır> hâkim albaylara, subay sicil belgesi dü
zenlemeye ve sicili vermeye yetkili 'birinci si
cil üstü Mil.î Savunma Bakanlığı Müsteşarı, 
'ikinci sicil üstü Millî Savunma Bakanıdır. 

B) Cumlhuriyet Savcı yardımcılığı 'kadın
larına atanan askerî hâkim subaylar hakkın
da : 

1. (Meslekî sicil belgesi, Yargıtayda Devlet 
Güvenlik Mahkemelerince verilen kararları iıı-
c elenmek üzere kurulan dairece ve Adalet Ba
kanlığı Teftiş Kurulu müfettişlerince 357 sa-
y:llı Askerî Hâkimler Kanunu esasları gözönün-
do tutularak verilecek sicil notlarına göre dü-
zenlenir v:e bu sicil belgesi süresi içinde Millî 
Savunma Bakanlığına gönderilir. 

2. Sulbay sicil 'belgesi, sırasiyle, Millî Sa
vunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Müste
şar ve Millî .Savunma Bakanı tarafından dü
zenlenir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi CuMhuriyet 
Savcısı, subay sicil formu 'esaslarına göre Cum
huriyet Savcı yardımcısı askerî hâkim subay
lar hakkında kanaat notu verir. Yukarda be
lirti" en sicil üstleri subay sicil belgelerimi dü
zenlemede bu notları gözönünde bultiindurur. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 'eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girmesi 
Madde 39. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayım üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme 
M'adde 40. —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BASAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yo"k. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istteyeın sayın üye?... Yak. Tasarının tümünü oy
larınıza 'sunuyorum, kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri hakkında kanun tasarı
sı Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

18. — Kimlik bildirme kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçiş
leri komisyonlarından 5'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1/711; C. Senatosu : 1/226) (S. Sa
yısı 298) 

1.9. —• 2559 saydı Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun •tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve İçişleri komisyonlarından 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Gerici Komisyon ra
poru (M. Meclisi : 1/629; C. Senatosu : 1/216) 
(S. Sayısı : 299) 

20. — 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 saydı 
Kanunun hân maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının Mül&t Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Savun
ma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/798; C. Senatosu : 1/224) (S. 
Sayısı : 307) 

21. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 
167 dönüm beşyüz metrekarelik kısmının An
kara Belediyesine satılması hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon rakoru 
(M. Meclisi 2/737; C. Senatosu 2/59) (S. Sa
yısı : 306) 

BAŞKAN — Bir teklif var okutuyorum. 

Baş/k müığa 
Birleşimin 298. 299. 306 ve 307 sıra sayılı 

kanunların bitimine kadar devamı hususunu 
arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye-?.. Sayın 
Tanyeri buyurun. Aleyhinde. 
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SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Balkan, değerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Senatosu 20,30'dan bu yana 8,-5 
saatten beri aralıksız içtima halinde bulun
maktadır. 20.30'da toplanmazdan evvel verilen 
bir kararla, şimdi görüşülüp kabul edilmiş olan 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununun mü
zakeresinin sonuna kadar aralıksız devam ka
rarı almıştır. Şu halde, alman karar yerine gel
miş, çalışma süresi bitmiş, bu itibarla da yeni 

[ bir kanun tasarısının ya da teklifinin müza
keresine usulen imjkân kalmamıştır. 

Esasen gördüğüme göre salonda ekseriyette 
bulunmamaktadır. Bu itibarla, toplantının nor
mal olarak saat 15,00'te başlaması gerekmek
tedir. 

i Arz ederim. 
BAŞKAN — Zil ile ihbar yapılmıştır, sa

yın arkadaşlarımız salona girmektedirler. 
Efendim, okunan teklifi oylarınıza sunu-

! yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
i edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilik teklif edilmektedir, bu 
hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Gelen ^ağıtlar
dan gündeme alındığı da Başkanlığımızca ka
bul edilmiştir. 

(Divan Kâtibi Azmi Erdoğan yerini Di-
j vaıı Kâtibi O. Nuri Canpolat'a bıraktı.) 

18. — Kimlik bildirme kanunu tasarısının 
31 ili et 31 çelişince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri 
komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon, raporu (31. 31eclisi : 
1/711; C. Senatosu : 1/226) (S. Sayısı : 298) 
(1) 

BAŞKAN — 298 S. Sayılı kanun tamamı
sının görüşülmesine başlıyoruz. Hükümet ve 

I Komisyon yerlerini aldılar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunmaması kabul 

I edilmiştir. 
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok;. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 

(1) 298 S. Sayılı basmayazı tutanağın son-
nuna eklidir. 
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sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kimlik Bildirme kanunu tasarısı 
Madde 1. — Bu kanunda sayılan, özel veya 

resmî, her türlü konaklama, dinlenme, bakım 
ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda 
geçici Â eya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, 
çalışanlar ve ayrılanların kimliklerinin tes
piti ve bildirilmesi bu kanunun hükümlerine 
göre yapılır. 

Adkerî konaklama, dinlenme ve kamp te
sisleri ile orduevleri bu kanunun kapsamı dı
şındadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Otel, motel, han, pansiyon, be
kâr odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve ben
zeri her türlü, özel veya resmî konaklama yer
leri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve 
huzur evleri, dinî ve hayır kurumlarının sos
yal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerler
de ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, 
yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı 
herkessin kimlik ve geliş - ayrılış kayıtlarını, 
örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gü
nüne tutmak, genel kolluk örgütlerinin her 
an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet 
İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek 
zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaıbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — İkinci maddede sayılan tesis
lerin sorumlu işleticilerinin kimlikleri, tesis 
açılmadan evvel müessesenin sahibi veya ka
nunî temsilcisi tarafından örneğine uygun şe
kilde, en yakın kolluk örgütüne bildirilir. 

Sorumlu işleticinin değişmesi halinde key
fiyetin 24 saat içinde ve yukarıdaki fıkrada 
gösterilen şejkildc bildirilmesi zorunludur. 

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen 
görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları 
altında yöneticilerine devredebilirler. 

Bu durumda işletici ve yönetici müştereken 
sorumlu olurlar. 

Kamu kuruluşlarına ait tesislerin âmir ve 
'müdürleri işletici gibi sorumludurlar, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — İkinci maddedeki tesislerin so
rumlu işleticileri, müesselerinde sürekli veya 
geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunla
rın ayrılışlarını, örneğine uygun |kimlik bildir
me belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı ol
dukları en yakın kolluk; örgütüne bildirirler. 

Kolluk örgütüne bildirilerek çalıştırılan
lara, sorumlu işletici tarafından doldurulup 
onaylanan, örneğine uygun bir kimlik kartı 
verilir. 

Kolluk görevlilerince her istenildiğinde bu 
kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yorüm. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Binalarda kapıcı, kaloriferci, 
bekçi, telefoncu ve benzeri idarî, teknik ve yar
dımcı hizmetlerde çalışanlar için, bunların işie 
başlamalarını izleyen üç gün içinde, 

a) Bağımsız bir bölüm teşkil eden konut
larda oturan sahip veya kiracı, 

fb) Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallar
da yönetici veya yönetim kurulunun bu konu
da kendi adına yetkili kıldığı bir üye taraf-
fıııdan örneğine uygun kimlik bildirme belge
sinin doldurulup mahallî genel İkollulk örgütü
ne verilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Şehir, kasaba ve köy sınırları 
içindeki; 

a) Konutlarda -oturmakta olanlar ile sü
rekli veya geçici olarak ve konutta kalarak 
çalışan hizmetçi, aşçı, mürebbiye, bekçi ve 
benzeri her türlü hizmetliler için aile reisi; 

b) Bu kanunun ikinci maddesinde sayı
lanlar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat 
amacı güden işyerlerinde çalışanlar ve bura
larda her türlü barındırmalar için işyerlerinin 
sorumlu işleticisi; 

c)! Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde ça
lışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenci
ler için o yerin sorumlu işleticisi; 
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d) Resmî binalar ve müştemilâtında ya
tarak kalmalarına yer gösterilenler için yatılan 
dairenin yetkili âmiri tarafından örneğine 
uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün 
içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorun
ludur. 

Konutun değiştirilmesi veya (b) ve (e) 
bentlerinde sayılan konut, işyeri ve yurtlarda 
çalışmakta veya barındırmakta olanlar ile 
(d) bendinde belirtilen yerlerde kalanların 
ayrılmaları halinde de, yukardajki şeikii ve 
süre içinde bildirim belgesi gereklidir. 

Köylerdeki bildirimler kolluk örgütüne ve
rilmeden evvel köy muhtarına onaylatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Geçici yer değiştirmelerde; 
a) Konutlarda 30 günden fazla kalacak 

misafir için aile reisi; 
b)1 Yaylak ve kışlak gibi yerlere mevsim

lik olarak göçenler için de aile reisi tarafın
dan, örneğine uygun bildirim, 

Üç gün içinde kollujk örgütüne verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su -
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Kat mülkiyetine tabi taşın
maz mallarda, aile reislerinin bu kanuna göre 
dolduracakları her çeşit bildirimlerin birer 
örneği sorumlu yöneticeye verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun hükümlerine göre 
kimlik bildirme belgesini yetkili idareye ver
mekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hü
viyet cüzdanı ve diğer resmî geçerli belgelerle 
ispat edemeyen kimseleri tesislerinde barmdı-
ramaz, konut ve işyerlerinde çalıştıramaz. 

Madde 10. — Kahvehane, oyun salonu, 'ku
lüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu kanunun 
'kapsamına giren diğer yatısız işyerlerinde, 
özel kanunları müsaade ettiği takdirde, ancak, 
sahipleri ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, 
'başkaları kalamazlar. 
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iskele, istasyon, hava meydanı, terminal, 
garaj, benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz 
ve hava ulaşımı merkezleri ile fuar, panayır, 
sergi ve pazar kurulması gibi zorunlujk olan 
zaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri 
diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk örgütü
nün ve ilgili mahallî idarenin görüşü alınarak 
mahallî en Ibüyüik mülkiye âmiri tarafından ge
çici veya sürekli olarak izin verilebilir. Bura
larda kalanlar için bildirim yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — Kat mülkiyetine tafoi taşın
maz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında 
bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, 
çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş 
daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, 
bâzı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olma
dığını kontrol etmekle yüjkümlüdürler. 

Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada 
çalışanlar bu konularda yöneticeye yardımcı 
olmak ve gereken bilgileri vermek zorunda
dırlar. 

Yönetici ve kapıcıların, bu kanuna aykırı
lıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, 
bağlı oldukları genel kolluk: örgütüne bildir
meleri gereklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanunun bildirimlerle il
gili maddelerinin uygulama biçimi, söz konusu 
kimlik bildirme belge, defter kartlarının şekli, 
muhtevası, verilişi, almışı, Adalet, İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma ve Devlet İstatistik Ensti
tüsü işlerine bakan Devlet Bakanlıklarınca 
müşterejken hazırlanacak bir Yönetmelikle gös
terilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanunun 6 ncı maddesi
nin (a) bendinin köy sınırları içinde, 7 nci 
maddesnin (a) bendinin süreyle bağlı olmak
sızın ve (b) bendinin uygulanmasına karar ver
mekte, 
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a) Bir ilin tamamı veya bir kısmında 
vali, 

b) Ülkenin tamamı veya birden çok ili 
içine alan yerlerinde İçişleri Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 14. — Bu kanuna göre verilecek 
belgeler ve yapılacak her türlü bildirimler, her 
çeşit vergi, resim ve harçtan muaftır. Mahke
me kararı (olmadıkça, yetkili resmî örgütler 
dışında, hiç kimsenin bunlardan yararlanması
na müsaade edilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 15. — İkinci, üçüncü ve dördüncü 
maddeler hükümlerine aykırı hareket edenler, 
500 liradan 2 000 ilraya kadar hafif para ceza-
sıyle cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 16. — Besinci madde hükmüne ay
kırı hareket edenler, 100 liradan G00 liraya ka
dar hafif para e ez a siyle cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 17. — Altıncı, yedinci, sekizinci, 
dokuzuncu, onuncu ve ombirinci maddelerdeki 
hüjkümlere aykırı hareket edenler, kimlik bil
dirme belgesine gerçeğe uymayan bilgi veren
ler hakkında, yüz liradan beşyüz liraya kadar 
hafif para cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 18. — Bu kanunda yazılı suçlara 
ilişkin dâvalar Sulh Ceza mahkemelerinde gö
rülür ve jkanımî engelleyici bir sebep olmadıkça 
en geç bir ay içinde karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-

yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 19. — 10 . 6 . 1930 tarihli ve 1704 
sayılı Otel, Pansiyon, Ticarethane ve sair umu
mî müesseselerde oturan ve çalışanların hüviyet 
varakası vermeleri mecburiyetine dair Kanun 
ile bu Kanunun bâzı maddelerini tadil ve tas
hih icrasına ve bir madde ilâvesine dair 
14 . 1 . 1933 tarih ve 2099 sayılı Kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yayım ta
rihi ile 12 nci madde gereğince hazırlanacajk 
yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi arasında 
geçecek sure içinde 1704 ve 2099 sayılı kanun
ların uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu kanunun yayımı 
'tarihinden sonra 12 nci maddedeki yönetmelik 
çıkıncaya kadar 5 nci madde ve 6 nci madde
nin (a), (e), (d) bentlerini gerekli görülen 
yerlerde uygulatmaya İçişleri Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu kanunun 12 nci mad
desinde belirtilen yönetmelik bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sıı-
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 20. — Bu jkanumm 6 ve 7 nci mad
deleri, 6 nci maddenin (b) bendi hariç, 12 nci. 
maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmeliğin 
yürürlük tarihinde, diğer maddeleri bu kanu
nun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde .söz isteyen 
saym üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 21. — Bu kanun hüMimlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madcle üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
yoranı. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Böylece 298 IS. sayılı Kimlijk Bildirme ka
nunu tasarısı da Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

19, — 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununda değişikli!: yapılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve -Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
ve İçişleri komisyonlarından 5'er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
3Ieclisi : 1/629; C. Senatosu : 1/216) (S. Sa
yısı- : 299) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bakanlığımızca hazırlanan 2559 sayılı Polis 

Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun tasarısı Millet Meclisin
de kabul edilerek Yüce Senatoya sunulmuş ve 
Geçici Komisyonda görüşülerek Senato Genel 
Kuruluna intikal etmiş bulunmaktadır. 

Tasarı güvenlik kuvvetlerinin güçlendirilme
si. anarşik olayların önlenmesi yönünden alına
cak tedbirleri etken hale getirme bakımından 
önem taşımakta. Bu nedenle bir an önce kanun
laşması zarurî görülmektedir. 

Süratle kanunlaşmasını sağlamak üzere Ge
len Kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Mukadder Özteldn 
İçişleri Bakanı 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanının teklifi 
üzere 299 sıra sayılı tasarının Gelen Kâğıtlar
dan gündeme alınması hususunu oylarınıza su-

(1) 299 S. Sayılı basmayazı 
nunda eklidir. 

tutanağın sö

nüyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilik teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunacağım. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Okunmaması hususu kal 
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurun Sayın Tanyeri. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Demin çalışma süresi üzerindeki mütalâalar 
kaale alınmadan bir kanun müzakere edilerek 
kabul edildi. Oysaki bu mütalâalarımız esnasın
da salonda ekseriyetin bulunmadığı ikâzı da 
vardı. Sayın Başkan bu hususu da kaale alma
dı. 

Bu kanunun görüşülmesinde de aynı sakat
lık mevcuttur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; müza
keresine başladığımız Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ait olan tasarı birkaç maddesiyle Anayasada ya
pılmış olan değişikliğe mütenazır hükümler ge
tirmekte, iki maddesi anlaşılan ihtiyacın tazyi
kinden doğan yeni tedvinleri ihtiva etmektedir. 
Bunlardan bir tanesi 8 nci maddeye eklenen 
fıkralardır. 

Eski 8 nci maddede, kumar oynanan, fuhuş 
yapılan yerlerde kati deliller elde edildiği tak
dirde iki husus öngörülmekte idi. Bunlardan 
bir tanesi kapatmayı mucip sebepler suç teşkil 
ettiği takdirde tahkikat evrakı derhal mahke
meye verilir, mahkemeden aksine bir karar ve
rilinceye kadar bu kapatma devam eder idi. 

Maddenin üçüncü fıkrasında ise (Burada 
dokunulmamış fakat gerekçede temas edilmiş) 
eğer elde mevcut deliller kapatmayı mucip de
recede değilse, idare âmirinin onayı ile 3 ayı 
geçmemek üzere kapatılırdı. 

Şimdi yeni getirilen metinde bu suç teşkil 
eden ahvalde; , yani mahkemeye verilen ahval
de kapatma ile mahkemeye verilecek ahvalde 
olmayan sebepler dolayısıyle idareten kapatmıa 
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birbirine karıştırılmış görülmektedir. Tatbikat
ta bu birçok aksaklıklara sebebiyet vereceğin
den düzeltilmesinde isabet vardır. Ancak, bir
kaç günden beri yapılan müzakerelerde burada 
verilen takrirlerin hiç birinin kaale alınarak 
maddelerde düzeltme yoluna gidilmediği anla
şıldığından bunları söyleyerek zapta geçirmek
te fayda mülahaza ediyorum. 

Yeni getirilen metinde kapatılan bir yerin 
süresinden önce açılması gibi bir tâbir var. Es
kiden mahkemenin bir kararma vabeste tutul
makta idi, yeni metinde ise açılma, iki şıkka in
hisar ettiriliyor. Bir tanesi adliyeye tevdi edi
len şahıslar hakkında beraat kararı verilmesine 
veya kapatmaya sebebiyet verenlerin kapatılan 
yer ile ilgilerinin, kesildiğinin keşlin şekilde an
laşılması haline inhisar ettirilmektedir. 

Mesele şu; 8 nci maddeye göre polis, kumar 
oynanan umumî veya umuma açık yerleri, uyuş
turucu maddeler kullanılan yerleri, mevcut hü
kümlere aykırı hareketleri görülen umumî ev
ler, birleşme yerleri ve tek başına fuhuş yapan
ların evlerini ahlâka ve umumî terbiyeye uy
gun olmayan veya Devletin emniyet veya siya-
tine mazarratı dokunacak oyun oynatılan ve 
temsil verilen yerleri kati deliller elde ettiği 
takdirde o yerin en büyük mülkiye âmirinin 
emriyle kapatabilir. 

Bu kapatmayı icabcttirecek sebepler mah
kemeye verilecek hallerden değilse, kapatma en 
çok üç ay devam eder. 

Şimdi getirilen tadil teklifiyle mahkemeye 
verilen ahvalde beraat veya ilginin kesilmesi 
sebebiyle süresinden önce açılabileceği hükme 
bağlanmaktadır. Eklenen fıkra maddenin met
niyle, maddenin tümüyle çelişki teşkil etmek
tedir. Burada belirtilen süreden önce aeılabil-
meden beraat veya ilginin kesilmesi halinde üç 
aydan önce de açılabileceği nıurad ediliyorsa, 
bu yanlıştır. Çünkü kapatmanın üç ay ile sınır
landırılması keyfiyeti, kapatmayı icabettirecek 
sebep mahkemeye verilecek hallerden olmama
sı haline mahsus bir disiplin, bir önleyici zabıta 
tedbiridir. 

Eğer olay, mahkemeye verilecek sebepleri 
delillerii havi ise ve dosya mahkemeye verilmiş
se., eskiden mahkemenin aksine karar vermesi 
ve şimdi beraatla neticelenmesi halinde aslında 
kapatma tasarrufu süre ile sınırlı olmadığından 
derhal açılmasına esasen zaruret vardır. 
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Fıkradaki kapatmaya sebebiyet verenlerin 
kapatılan yer ile ilgilerinin kesildiğinin kesin 
şekilde anlaşılması halinde açılma alternatifine 
gelince, burada açıklık yoktur. İlginin kesildi
ğini kesin şekilde kim tespit edecektir? Dosya 
mahkemeye verildiğine göre hâkim mi, yoksa 
zabıta mı? Eğer zabıta tespit edecekse, bu bir
takım suiistimallere yol açacak mahiyettedir. 
Kapatmayı müteakip derhal muvazaalı bir mu
kavele tanzim edilerek idareye ibraz edilmek ve 
bunun neticesi kapatmanın tesirsiz hale getiril
mesi olanağını yaratmak ihtimali vardır, fıkra 
bu ihtimali uzak da olsa taşımaktadır. 

'Maddenin eski şekli bu nöktai nazardan da
ha iyi bulunmakta idi. Eğer tedvinin maksadı 
filhakika gerekçede belirtildiği gibi bu kabîl 
idarî işlemlere karşı müracaat edilecek yargı 
merciini açıkça tespit etmek suretiyle idarî ma
kamlar ve adlî merciler arasında yetki çekiş
melerini ortadan kaldırmak amacını gütmekte 
ise, maddenin daha açık tedvini lâzımdı. 

Bir kere gerekçede ikinci ve üçüncü fıkra
lardan bahsedilmesine rağmen maddenin ka
patmayı icabettirecek sebep mahkemeye verile
cek hallerden değilse, kapatma en çok üç ay 
devam edebilir şeklindeki üçüncü fıkrasına do
kunulmamıştır. 

8 nci madde demin de arz ettiğim gibi iki 
türlü kapatmayı öngörmektedir. Mahkemeye 
sevkedileeek ahvalde süre bahis konusu olma
yıp, mahkemeden aksine karar alınıncaya ka
dar kapatma devam eder. Bu bir gün de olabi
lir, bir sene de olabilir. Mahkemenin karar ver
mesine vabestedir. Eğer mahkeme bir ara ka
rarla açılmayı öngörmesse, beraatına kadar de
vam eder. Bu takdirde idare âmiri üç ay sonra 
dahi açma yetkisine sahip değildir. Yok kapat
mayı mucip sebep mahkemeye verilecek ahval
den değilse, kapatma en çok üç aydır, takdirî 
sebeplerle daha önce de açılabilir. Tasan yetki 
çekişmelerini önlemek için, 4 ncü fıkra olarak 
idarî yargı yerini getirmiştir. Bu doğrudur. Şu 
halde gerekçeye uygun olarak maddenin şu şe
kilde tedvini lâzımdır : 

«Polis kati deliller elde ettiği takdirde o ye
rin en büyük mülkiye âmirinin emri ile kapa
tabilir. Kapatmayı mucip sebepler suç teşkil 
ettiği takdirde, soruşturma evrakı derhal ad
liyeye verilir. Soruşturma evrakı adliyeye tev-
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di edilen şahıslar hakkında beraat kararı ve
rilmesi halinde kapatılan yer en büyük mülkî 
âmirin emriyle derhal açılır. En büyük mülki
ye âmiri kapatmaya sebebiyet verenlerin, ka
patılan yer ile ilgilerinin kesildiğinin kati şe
kilde anlaşılması halinde de o yerin derhal açıl
masına karar verebilir.» 

Maddeye eklenen 4 ncü fıkraya lüzum yok
tur. Zira, Anayasanın 114 ncü maddesi, ida
renin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı 
yolunu açık tutmuştur. Maddede böyle bir fık
ra olmasa dahi, kapatma kararı aleyhine Ana
yasanın bu maddesine dayanarak hüküm tesis 
etmiş olan Danıştay Kanuna güre idare mah
kemesine, gerek jairütmenin durdurulması ve 
iptal, gerekse tazminat talebiyle müracaat ola
nağı vardır. Burada tartışılacak nokta, idarî 
yargıya müracaatın, kapatmayı mucip sebebin 
suç teşkil etmesi halinde mi, yoksa 3 ncü fık
radaki önleyici zabıta sebebiyle üç ayı geçme
mek üzere takdiren kapatma halinde mi bahis 
konusu olacağıdır. Bu, kanaatimizce ince bir 
noktadır. Üçüncü fıkraya dayanılarak idareten 
kapatılma, halinde, tasarruf aleyhime idare 
(mahkemesine gidilebileceğinde tereddüt yoksa 
da, suç teşkil etmesi halinde de bunun cari olup 
olmayacağı tartışmaya müsaittir. Bu takdirde 
mesele, kapatılan yerin suç aletlerinden sayı
lıp sayılmayacağının belirtilmesine bağlıdır. 
Eğer kapatılan yer suç araçlarından sayılırsa, 
bu takdirde idare mahkemesinin yetkili olma
ması gerekmektedir. Bu bizi yine. adlî ve 
idarî zabıtanın tefriki prensibine kadar götü
rür. Şimdilik böyle bir tefrik yapılmadığına 

ve kapatma tasarrufu idareden çıktığına göre, 
bu halde de idare mahkemesinin yetkili oldu
ğunu kabul zarureti vardır. 

Danıştayım iptal kararı vermesi, adliyenin 
sanıkları mahkûm etmesi halinde ise, yeni bir 
durumun ortaya çıkacağı meydandadır; bun
da da şüphe yoktur. Öyle zannediyorum ki bu 
tedvin, idarenin dosyayı adliyeye sevk ederek 
kapatması ve mahkemenin derhal açma kararı 
vermesi gibi iki otorite arasında çıkan ihtilâfı 
önlemek maksadını gütmekteyse de, iyi bir 
tedvin olarak görülmemektedir. 

Sayın arkadaşlarım; 9 ncu maddeye ekle
nen fıkra da yazılış itibariyle, adlî ve idarî 
rabıta yetkilerini birbirine barıştırıcı mahiyet-
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tedir. Eklenen fıkrayla bir taraftan polisin 
adlî görevleri tespit edilmelkte ve bunun dışında 
en büyük mülkiye âmirinin emriyle polisin şüp
he edilen kişilerin üstünü, özel kâğıtlarını ve 
eşyasını arama ve elkoyma yetkisi kabul edil
mektedir. Bu, uygulamada partizanca davra
nışlara yol açacak endişesini uyandırmaktadır. 

Filhakika, Anayasanın değişik 15 nci mad
desi böyle bir metne imkân vermiş, dolayısıyle 
madde Anayasaya aykırı bir bünyede bulun
muş denemez; fakat uygulamadan endişe edil
mektedir. 

Eklenen fıkra iltibasa meydan verecek ma
hiyette de görülmektedir. Fıkranın öngördüğü 
husus «Sokakta arama» dır. Çünkü 15'nci mad
de bunu öngörüyor. «Evde anama» Anayasa
nın 6 nci maddesinde mütalâa edilmiştir. Her 
ne kadar bu maddenin değişik şekli yine acele 
hallerde kanunun yetkili kılacağı mercilerin 
emri ile evde hâkim kararı olmadan da arama 
yapılabileceğini öngörmüşse de, 9 ncu maddeye 
eklenen fıkra bunu ihtiva etmemektedir. Eğer 
buna da şâmil olarak düşünülmüşse ona göre 
değişiklik yapılması lâzımdır. Gerekçede ise 
sadece 15 nci maddeye atıf yapıldığına göre, 
acele hallerde en büyük mülkiye âmirinin izni 
ile evlerde arama yapılamayacağının bilinmesi 
lâ zımdı r . 

Bize göre gerek 15'nci maddenin değişik 
ikinci fıkrası, gerek 16 neı maddenin değişik 
ikinci fıkrası, birinci fıkralarındaki «Hâkim 
kararı olmadan aranamaz» hükmüyle hem ahenk 
olması için Anayasada yapılan değişiklikle ka

nunun yetkili kılacağı merciin savcılar olması 
daha isabetli olur idi. 

Sayın arkadaşlarım; Hükümet bu yıl da 
vaatlere rağmen, adlî zabıta ile idarî zabıtayı 
ayırarak adlî zabıta teşkilât ve görev kanununu 
getirmemiş ve dolayısıyle bundan şimdiye ka
dar doğmuş olan huzursuzlukların, . yanlışlık
ların bundan sonra da devam etmesi ihtimali 
mevcut bulunmuştur. Bilhassa saat 19,00'dan 
evvel kabul edilen bir kanunla Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanunu hükümleri 25 nci maddeye 
eklenen bir fıkra ile yetki, bucak jandarma ko
mutanlarına kadar teşmil edildiğine göre bu hu
susta çok hassas bulunmak lâzımdır kanaatin-
dayız. 

Filhakika kanun, Hükümetten geldiği şek
line göre Mecliste oldukça değişikliğe .tabi tu-
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tularak iyileştirilmiştir. Meselâ Hüküm-etten 
gelen şekilde sarhoşluk halinin tespitimde ta
nıkların da rol oynayabileceği, yani resmî ve 
hususî doktor bulunmadığı takdirde tanıklarla 
sarhoşluk halinin tespit edileceği hükmü var
idi, Mecliste bu çıkarılmıştır. Keza gözaltında 
^bulundurulmayı öngören geçici madde de Mec
liste çıkarılmış, kanun biraz daha iyi bir va
ziyete getirilmiştir. 

Kanunun, yapılan değişikliklerle üniversi
teye polisin girmesi şeklini tedvin eden mad
desi Üniversiteler Kanununda kabul edilmiş 
olan hususların aynı olduğu için bunun üzerin
de fazla durmaya lüzum görmüyoruz. İdarî za
bıta, önleyici zabıta rektörün, ya da acele hal
lerde dokanın daveti üzerine girecektir; suç 
işlendiği ahvalde adlî zabıta böyle bir davet ol
madan girecek, giriş sebeplerini rektöre, de
kana, ilgililere haber verecektir. Yalnız üni
versiteye giriş şekillerini ihtiva eden maddenin 
birinci fıkrasında, konutlarda, yangın gibi, su 
baskını gibi tehlike ahvalinin bildirildiği, ya 
da ağır cezalı bir suçun işlenmekte, işlenmesine 
teşeîbbüs edilmesi veya işlenmesine devam edil
mekte olması hallerinde polisin eve gireceği 
öngörülmektedir ki, bu bir taraftan meşru mü
dafaa, diğer taraftan âfetlere karşı vatandaşları 
'koruma gibi ahvalde gireceğinden yerinde bir 
hükümdür. 

Kanunun hayırlı olmasını temenni ederim, 
'teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen baş
ka sayın üye?.. Yok... 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kaimi edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kamun tasarısı 
Madde 1. — 2559 sayılı Polis Vazife ve 

Salâhiyet Kanununun 8 nci maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Fıkra 2. Kapatmayı mucip sebepler suç. 
teşkil ettiği takdirde soruşturma evrakı derhal 
aidliyeye verilir. Soruşturma evrakı adliyeye 
tevdi edilen şahıslar hakkında beraet kararı 
verilmesi veya kapatmaya sebebiyet verenlerin 
kapatılan yer ile ilgilerinin kesildiğinin kesin 

şekilde anlaşılması halinde mahallî en büyük 
Mülkiye Amiri o yerin süresinden önce açılma
sına karar verebilir. 

Fıkra 4. Mülkiye Amirinin kapatma ka
rarı aleyhine ancak İdarî Yargı Merciine baş
vurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok... Maddeyi .oylarımıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — 2559 sayılı Polis Vazife ve Sa-
I lâhiyet Kanununun 9 ncu maddesine aşağıdaki 

fıkra eklenmiştir : 
I Adlî görevleri sırasında ilgili kanunlarla gö

re yaptığı aramalar dışında, millî güvenlik ve
ya kamu düzeni bakımından gecikmede sakın
ca bulunan hallerde, o yerin en büyük mülkiye 
âmirinin emri ile, polis, şüphe edilen kişilerin 

I üstünü, özel kâğıtlarını ve eşyasını arar ve yu
karıdaki bentlerde sayılan âlet veya eşyalara el 
koyar. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok... 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Madde 3. — 2559 sayılı Polis Vazife ve 

I Salâhiyet Kanununun 13 ıncii maddesine aşa-
I ğıdaki fıkra eklenmiştir: 
I 1 nci fıkraya göre yakalanan kişilerin sar-
I hoşluk durumları resmî tabip, bulunmadığı tak

dirde özel tabip raporları ile, o yerde tabip 
I mevcut değilse, yardımcı sağlık hizmetleri per-
I sönerimden birinin müşahede raporuyle tespit 
I edilir. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
I ym üye?.. Yok... Maddeyi oylarımıza sunuyo-
I rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 
I Madde 4. — Aynı kanunun 20- nci maddesi 
I aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
I Madde 20. — Zabıta,, imdat istenmesi ve-
I ya yangın, su baskını Ve boğulma gibi büyük 
I tehlikelerin haber verilmesi veya görülmesi hal-
1 leri ile ağır cezalı bir suçun işlenmesine veya 
I yapılmakta devam olunmiasına mâni olmak için 
j konutlara, iş yerlerine ve eklentileriıne girebi

lir. 
I Zabıta aşağıda yazılı hallerde üniversite, ba-
I ğımsız fakülte veya üniversiteye bağlı kurnm-
I lamı binalarıma veya bunların eklerine girebi-
I lir. 
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A) Üniversite binaları veya ekleri içinde, 
kurumun imkânlarıyle önlenmesi mümkün gö
rülmeyen olayların çıkması ihtimali karşısında 
rektör, acele hallerde de dekan veya bağlı ku
ruluş yetkililerinin zabıtadan yardım talep et
meleri halinde, 

B) Herhangi bir davet veya izne bağlı ol
maksızın suç ve suçluların .kovuşturulması için 
her zaman, 

Fıkranın (A) bendinde gösterilen hallerde 
talep derhal yerine getirilir, (B) bendinde gös
terilen hallerde de giriş sebebinin niteliğine 
göre, kurumun yetikilileri teşebbüsten haberdar 
edilebilir. 

İlgili kurumlar kovuştur/ma dolayısiyle za
bıta kuvvetlerine gereken her türlü yardım ve 
kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok... Maddeyi oylarımıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok... Maddeyi oylarımıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok... Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?... Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

299 sıra. sayılı kanun tasarısı da Cumhuri
yet Senatosunca görüşülmüş, kabul edilmiştir. 

20. — 27 .11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerinin ketlchrılmasına dair kanım 
tasarısının 31 illet 3Ieclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Sa-
v-Lnma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (31. 31 celisi : 1/798; C. Senatosu : 1/224) (S. 
Sayısı : 307) (1) 

(1) 307 S. Sayüı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Başka bir teklif var okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa. 

27 . 11 . 1935 tarih ve 3852 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısının, Deniz Kuvvetleri mensuplarını daha 
fazla sıkıntıda bırakmamasını gözönüne alan 
komisyonumuz tasarının gelen kâğıtlardan gün
deme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülme
si hususunda istemde bulunulmasını da karar 
altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygı ile arz olu
nur. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Uşak 
M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon burada. 
Teklifin gelen kâğıtlardan gündeme alınması 
hususunu önce oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilik teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddele

rinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
Madde 1. — 27 Kasım 1935 tarih ve 2852 

sayılı Kanunun 1, 3, 9, 14 ve 18 nci maddeleri 
aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri kuru
luşunda bulunan gemilerde görevli subay ve 
assubaylara aşağıda hizalarında gösterilen ay
lık yemek bedeli, görevin yapıldığı tarihi izle
yen aybaşında maaş ile birlikte ödenir. Malî 
yılın 1̂ , nci ayma ait ödemeler bu ayın sonun
da yapılır. 
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TL. 

Donanma komutanına 300 
Filo komutanlarına, eşidi yüzer bir
lik komutanları ile donanma komu
tanlığı Kurmay Başkanına 250 
Komodorlara ve birlik komutanları 
ile donanma, filo ve komodorluk 
başçarkçılarma 200 
Gemi komutanlarına ve gemi baş
earkeılarma 175 
Subaylara 150 
Assub aylara 100 

BAŞKAN — Bu tasarının 1 nci maddesi ile 
değiştirilmesi istenilen kanunun 1 nci maddesi 
üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

•Madde 3. — Gemilerin fabrika ve havuz 
onarımlarında bulundukları süreler içerisinde 
yemek bedeli ödenmez. 

BAŞKAN — Değiştirilmesi istenen 3 ncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Gemilerin, yabancı ülkeler li
manlarında bulundukları süreler içerisinde ye
mek bedeli iki katı olarak ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirilmesi istenen 9 neu 
madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Yemek bedelli her türlü vergi
den muaf olduğu gibi bundan hiçbir nam altın
da kesinti yapılamaz. 

BAŞKAN —• Değiştirilmek istenen 14 ncü 
madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Bu kanunu Millî Savunma, İç
işleri ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — İşbu tasarının 1 nci maddesi 
ile değiştirilmesi istenen kanunun 18 nci mad
desi üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddenin tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — 27 Kasım 1935 tarih ve 2852 
sayılı Kanunun 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleriyle 
1.2 nci maddenin ikinci cümlesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabull edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımını izleyen ay
başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Millî Savunma, İç
işleri ve Maliye bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?... Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

307 sıra sayılı kanun tasarısı da Cumhuri
yet Senatosunca görüşülüp kabul edilmiştir. 
Ayrıca, açık oylarınıza ısunulacaktır. 

21. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 
167 dönüm beşyüz metrekarelik kısmının An
kara Belediyesine satılması hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, İçişleri ve Büt
çe ve Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak 
suretiyle ıkurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi: 2/237; C. Senatosu: 2/59) (S. Sayısı : 
306) (1) 

BAŞKAN — Bir teklif daha var okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gelen kâğıtlar arasında bulunan 306 Sıra sa
yılı Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dö
nüm 500 metre karelik kısmın Ankara Belediye
sine satılması hakkındaki kanun teklifinin müs
taceliyetine binaen Gelen kâğıtlardan gündeme 

I (1) 306 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
[ nuna eklidir.) 
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alınarak, gündemde meycut bütün işlere takdi-
men öncelik ye ivedilikle görüşülmesini arz ye 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Çanakkale 

Nalıit Altan 

BAŞKAN — 306 Sıra sayılı kanun tasarısı
nın Gelen Kâğıtlardan gündeme alınması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir 

İvedilik teklifini de oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını ka
mil edenler... Etmeyenler... Raporun okunmama
sı hususu kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... -Sayın Tanyeri, buyurun efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Ben bir açıklama ve bir usul mütalâasında 
bulunmakla yetineceğim. Açıklamam şu ola
caktır: Ben bu rapora muhalif kaldığını halde, 
raporun altında ismimin üzerine muhalefet şer
him yazılmamıştır. Bunu zabıtlara tescil etmek 
maksadiyle arz ediyorum. Dosyanın aslı tetkik 
edildiği takdirde imzamın üzerinde «Muhali
fim» kaydının bulunduğu görülecektir. 

İkinci olarak; basında, kamuoyunda büyük 
yankılar meydana getirmiş olan ve Mecliste 
geniş tartışmalar sonucu geçmiş bulunan böyle 
bir konunun demin de arz ettiğim gibi Senato 
da ekseriyetin bulunmadığı, âdeta bir Adalet 
Partisi Grubu hailinde iştima ettiği bir sırada 
(A. P. sıralarından, «Gelsinler, siz neye gelmiyor
sunuz» sesleri) müzakere edilmesinde ben hiç
bir yönden fayda mütialâa etmemekteyim. Bu 
kanun üzerinde görüşmek isteyen pek çok arka
daşların bulunduğu ve hazırlandıklarını yakın
dan biliyorum. Bu itibarla, sizlerden rica edi
yorum, bunun müzakeresini tehir edin. Öğle
den sonra daha geniş imkânlarla müzakere edil
mesinde isabet vardır. Belki bu müzakereler 
neticesinde basında çıkan havadislerin, kamu

oyunda vücuda gelen dalgalanmalaram aslı ol
madığı ispat edilmiş ve dolayısiyle daha iyi 
netice alınmış olur. 

Bu itibarla, ben tümü üzerinde bir şey söy
lemiyor ve bu hususta sizi kendi grubumuzla 
başbaşa bırakarak saygılarımı sunuyorum. (A. 
P. sıralarından «Gelin. Neye gelmiyorsunuz?» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Görüşmekte olduğumuz tasarı 
9 üyeli bir komisyonda görüşülmüştür. Sayın 
Tanyeri, gerçekten burada muhalif olarak gö
rünmemekle beraber zabıtlara gerekli işareti 
yapmışlar, muhalefetini şimdi belirtmiş bulun
maktadırlar. Muhalefetleri.... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, dosyada aslında muhalefet ettiğim tes
pit edilmiştir. 

BAŞKAN — Ayrıca da zabıtlara geçti, ben 
de ayrıca tescil ediyorum. 

Bu durum komisyon raporunun neticesini 
etkilememektedir. 

Tümü üzerinde söz isteyen başka saym 
üye?... Yok. 

Maddelere -geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 
beşyüz metrekarelik kısmının Ankara Belediye

sine satılması hakkında kanun teklifi 
Madde 1. — 5659 sayılı Kanun meriyete 

girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği hudut
ları dâhilinde bulunan araziden kadastronun 
2107 ada 3 parselini teşkil eden 78500 metre
kare ve kadastronun 2107 ada 6 parselinden 
Müfrez A parselini teşkil eden 89 000 
metrekare ki ceman 167 dönüm 500 met
rekarelik kısmı, Ankara şehri imar nâzım 
plânı gereğince yapılması mukarrer yeni top
tancı hali için Ankara Belediyesi, Çiftlik Yö
netim Kurulu ile B!elediye arasında tespit ve em
salinin satış ve günün rayicine göre Tarım Ba
kanlığınca tasvibolunacak bedelle ve satış bede
li 5 yılda ve beş eşit taksitte faizsiz olarak öden
mek kaydiyle satılmasına izin verilmiştir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. •— Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeeynler... Kaibul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun (hükümlerini Bakan

lar Kurlu yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

'Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

306 sıra sayılı kanun tasarısı da Cumhuri
yet Senatosunca görüşülmüş ve kabul edilmiş
tir. 

Bir teklif var, okutuyorum. 

25 . 6 . 1973 0 : 4 

Sayın Başkanlığa 

284 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki mü
zakereler geç vakte kadar devam etmiş bulun
maktadır. Yüce Senatonun, gündemdeki diğer 
kanun teklifi ve tasarılarını görüşülmek üzere 
bugün 15,00'te toplanmasına karar verilmişini 
arz ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
A. P. ö r ü p Başkanı C. G. P. Grup Başkanı 

Samsun Kars 
Fethi Tevetoğlu Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Sık gık yoklama yapmanın da 
bir engeilleme olabileceği hususunu dikkate alan 
İçtüzüğümüz, bu husustaki teklifleri şekli bağ
lamış ve en az beş sayın üyenin yoklama iste
minde bulunması hususunu öngörmüştür. Bu 
itibarla, dağılmakta oldağumuz şu saatte dahi 
ekseriyetimiz vardır. 

Birleşimi, bugün saat 15,00 te toplanmak 
üzere kapatıyorum. 

Kapanıma saati : 06,05 
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Toprak ve Tarım Reformu Kamın tasarısına verilen acık oyların konucu : (S. Sayısı : 280) 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AÖR1 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 139 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler . 13 

Çekinserler : ;2 
Oya katılmıyanlar : 43 

Açık üyelikler : 3 

[Kabııl 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BÎTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

edenler] 
| ERZURUM 
! Osman Alihocagil 

Sakıp îlatunoğlu 
Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enrer Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

| KARS 
İ Y. Ziya Ayrım 
j KASTAMONU 
1 Mehmet Camlıca 
iş 
c Ahmet Nusret Tuna 
H 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I A. Orhan Akça 

I I. Etem Erdinç 

. MALATYA 
î Nurettin Akyurt 
I Ham di özer 
j MANİSA 

Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlya s Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

! MUŞ 
I İsa Hisan Bingöl 
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NEVŞEKİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Murncuoğlu 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
TRABZON 

Ali Şaikir Ağanoğlu 
Reşat ZaloğJu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Bahriye Üçok 

[Reddedenler] 
TABİİ ÜYE 

Sami Küçük 

ADANA 

M. Yılmaz Mete 

BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
İsmet İnönü 
Mehmet özgün eş ı 
Cevdet Suııay 

ADANA 
Mukadder öztekin (B.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
Macit Zer en (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
(B.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

GİRESUN 

İhsan Topaloğılu 

[Çekins 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 

[Oya hatıV 

Halil Goral (İ.) 
\ BALIKESİR 
İ + 

; Cemalettin Inkaya 
1 BURSA 
j Saffet Ural 
| DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
İ ( t A.) 
İ IÇEL 
I Lûtfi Bilgen 

| İSTANBUL 
i Tekin Arıburun 
| (Başkan) 

İZMİR 
1 Nazif Çağatay 
| KARS 
i Mehmet Hazer 
I KAYSERİ 
1 Hüsnü Dikeçligil 

İSTANBUL 

Fikret Gimdoğan 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 

Hikmet İsmen 

erler] 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Cihat Alpan 

mayanlar'] 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu 
KONYA 

Fakih özlen 

MANİSA 
Doğa Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı ( t ) 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Özer Derbi] 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

! 
TRABZON 

| Ö, Lûtfi Hocaoğlu 
! VAN 
i 

i Ferid Melen ZONGULDAK 

| Tarık Remzi Baltan 
1 ^TTMHURBAŞKANI* 
\ CA SEÇİLEN ÜYELER 
1 Fethj Çelikbaş (B.) 
I Hayri Dener 
| Faruk Gürler 
\ Mehmet İzmen 
î Sabahattin Özbek (B.) 
1 Tayfur Sökmen 
| Naim Talû (Başbakan) 
\ Halil Tunç 
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[Açık üyeliMer] 

Eskişehir 
Sivas 

Urfa 

Yekûn 

O : 4 

1 

3 
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Üniversite Personel Kanunu 'tasarısına 've ilen toyların sonucu (S. Sayısı : 288) 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye s&yısı • 185 
Oy verenler •. il2>6 

Kabul edenler : 126 
Reddedenler : 0) 

Çekin serler : Ö 
Oya ka t ı lmayanla r : 56 

Açık üyel ikler : 3 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR i TABİİ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehlbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgrür 
M. Şükran özkaya 
Eîavdar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 
AFY^ON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYrA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cenaalettin İnkaya 
^eiat Sarhcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
t. Sabrı Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alta» 
Ziya Ter n> en 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ < 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Ttfkoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat. 
Sedat Çumralı 
Feyzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ham di Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

_w— 
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Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklanmasınun ya
saklanması ve 'bunların imhasına ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hak

kında kanun tasarısına veii m oyların ısonucu (S. Sayısı 300) 
(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 127 

Kabul edenler : 127 
Reddedenler : ö 

Çekinserler : 0 
Oya kal il unvanlar 

Açık üyelikler 
•Ü3 

3 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Eraanullah Çelebi 
Vehbi Ersii 
Suphi Giirsoytrak 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlıı 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şcnocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansıır Ulus oy ' 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nuri Derairel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlıı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gühan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

I GAZİANTEP 
1 ibrahim Tevfik Kutlar 
I Salih Tanyeri 
| GİRESUN 
H İhsan Topaloğlu 
[ GÜMÜŞ ANE 
f Abbas Cilâra 
I HAKKÂRİ 
I Necip Seyhan 
l HATAY 
\ M. Enver Bahadırlı 
I Mustafa Deliveli 
! İSPARTA 
* Mustafa Gülcü^il 
1 IÇEL 
t Talip Özdoiay 
| İSTANBUL 
\ Erduğan Adalı 
t Mebıure Aksoley 

Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
S Y. Ziya Ayrım 

Mehmet Ha zer 
KASTAMONU 

1 Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Al kan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tok oğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakıan 

MARAŞ 
Adnıan Karaküçiük 

MARDİN 
Abdurrahman- Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 
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NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

TABİÎ ÜYELER I 
Ekrem Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Mehmet Özgüneş I 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 

ADANA j 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.), 
Mehmet, Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata I 
Turgut Cebe I 

ARTVİN I 
Fehmi Alpaslan I 

AYDIN I 
Ali Celâlettin £o§kını * 
(B.) 

O. Senatosu B : 77 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
HayrJ Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

25 . 6 . 1973 O : 4 

TRABZON i 
Ali Şakir Ağanoğlu | 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

j ZONGULDAK 
I Tarık Remzi Baltan 
[ Mehmet Ali Pestilci 
! Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN-

I
I CA SEÇİLEN ÜYELER 

Selâhattin Babüroğlıı 
özer Derbü 
Sait Naci Engin 

I Nihat Erim 
j Halil Tunç 
i Bahriye Üeok 

SAMSUN 
Refet "Rendeci 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğln 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Oya katılmayanlar] 

Lskender Cenap Ege ; 
Halil Goral (İ.) j 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı \ 

BİNGÖL ; 
A. Hikmet Yurtsever \ 

BURSA | 
Saffet Ural j 

DENİZLİ ! 
Hüseyin Atmaca (İ. Â.) 

DİYARBAKIR ! 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE i 
Mehmet Nafk Ergeneli 

ELÂZIĞ j 
Celâl Ertuğ 

GÎRESUN \ 
Sabahattin Orhon 

İÇEL | 
Lûtfi Bilgen \ 

İSTANBUL j 
Tekin Arıburun J 
(Başkan) \ 

Fikret Gündoğan 
İZMİR 

Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Sırrı Atal'ay 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl (B.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı (İ.) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

Yekun 3 

"-Tİ8 

EDİRNE 
Mehmet Nafk Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

. uraı ıvaraosmanogıu 

Hilmi Soydan 
f MUŞ 
l İsa Hisan Bingöl (B.) 
I NİĞDE 

Kudret Bayhan 
| ORDU 
l Selâhattin Acar 
I Şevket Koksal 
| SAKARYA 
[ Mustafa Tığlı (İ.) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

Yekun 3 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Hayri Dener 
Faruk Gürler 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Özbek (B.) 

I Tayfur Sökmen 
\ Naim Talû (Başbakan) 

--7&8 
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Türküye €ıi!mta{|yefti BüküSmiati ile Kolamda Krallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırması Anîîaş-
masınım 'uygun Mumıiuığtu ObaMamida kaman tasar l ına verilen oyların Barnıou (S. Sayılsı : 301) 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanııllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 123 

Kabul edenîler : 123 
Reddedenler • 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 59 

Acık üyelikler : 3 

[Kabııl 
Mehmet GÜİCJ 
Cem alettin tnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılınaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayaıiigil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENlZLt 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

edenler] 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas' Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligil 

Hüseyin Kal paldı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
1. Et em Erdinç 

MALATYA 
! Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

M ARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
\brli.rrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteçeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

727 — 
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BİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevotoğlu 

S l^ AS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
İli Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Mehmet Ali Pestiîei 
Ahmet Demir Yüce 

| CUMHURBAŞKANIN-
I CA SEÇİLEN ÜYELER 
| Setlâhattin Rabünoğlu 

özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Halil Tunç. 
Bahriye üçok 

{Oya katılmayanlar'] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem A e un er 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Simav 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V. 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
MacitZeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
A ii Celâlettin Coşkun 
(B.) 
İskender Cenap Ege 

Halil Goral (İ.) 
BURSA 

Saffet Ura; 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 

Mehmet Hazer 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Hüseyin Atmaca (İ. Â.) s Fevzi Halıcı 

DİYARBAKIR | Mehmet Varışlı 
I Seîâhattin Cizrelioğlu 

) Azmi Erdoğan 
i EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergeneli 
İ ESKİŞEHİR 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

Ömer Ucuza 1 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
İSTANBUL 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Sırrı At-alay 

MALATYA 
namdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutc,uoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 

MARA1 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Seîâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı (İ.) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urf i 1 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
1 Cemal Tarlan 

! TRABZON 
l Ö Lûtfi Ilocaoğlu 

[ CUMUURBAŞKANIN-
I CA SEÇİLEN ÜYELER 
I Cihat Alpan 

Fethi Çelikbaş (B.) 
Hayri Dener 
Faruk Gürler 
Vchap Güvenç 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Nainı Talû (Başbakan) 

Yekûn 
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Dünya Turizm TeşMlâtı !Tü2üğüiulüın onaylanmamamı uygun 'buluniduğuaıa dair kaaıun tasarısına 
verilen?. 'ayların sonucu (S. 'Salyası : 302) 

(Kanun] aşmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
ismet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilck 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şe'nocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yretiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 125 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 57 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Y'urtsever 

BÎTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. S*tbri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Y'alçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp natunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

edenler] 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

GÜM ÜŞ AN E 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdoiay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

! KIRKLARELİ 
\ Ali Alkan 
I KIRŞEHİR 

Halil Özmen f 

\ KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçüik 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
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RİZE 
O. Mccdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SlYAS 
Nurettin Ertürk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Cevdet Sunay 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V. 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
MacitZeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (B.) 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral (İ.) 

BURSA 
Saffet Ural 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA' 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Forid Meler 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

IÇe-kinser"] 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

[Oya kahhnayanlarl 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ. Â.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

) Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergeneli 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
İSTANBUL 

Tekin Arıburun (Başkan)] 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdı özer 

MANİSA 
Doğan Baruieuoğlıı 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı (İ.) 

[Açık Üyelikler] 

Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
özer Derbi] 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Fethi. Çelikbaş (B.) 
Hayri Dener 
Faruk Gürler 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sabaha/ttin Özbek 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû 

Eskişehir 
Sivas 

Urfa 

Yekûn 

»>-«<« 
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Asgairî Utoıtit Te3püt Ubuleri İhdası hakkında 261 sayıl1. Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay-
lanmasınan uygun bulunduğuna dair kanun ti s^rismiavörilön acık oyların sonucu (S. Sayısı :303) 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vebbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai CKan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin ö^gür 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

üye sayısı : 185 
Oy verenler : 127 

Kabul edenler : 127 
Reddedenler : 0 

Çekinscrler : 0 
Oya katılmıyanlar : 05 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kıııaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELt 
Lııtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpblat 
Sedat Çumralı 
Ferzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAITfA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç * * 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdı özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
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NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

Fethi Tevetoğlu 
SÜRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

Nâzım İnebeyli 
SİVAS 

Nurettin Ertürk 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcıi'oğlu 
TOKAT 

Ali Altunta§ 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Selâhattin B&büroğlu 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 

Nihat Erim 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

[Ot/a Katılmayanlar'] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Sıınay 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
MacitZeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDİN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
(B.) 

İskender Cenap Ege 
Halil Goral (1.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (I. Â.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cisrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet NaBz Ergenen" 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Lûtfî Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Anbıırım (Başkan^ 

Fikret Gün doğan 
IZMlR 

Nazif Çağatay 

Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MU§| 
İsi Hisan Bingöl (B.) 

NlöDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Aear 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı (I.) 

SAMSUN 
Refct Rendeci 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Fethi Çelikbaş. (B.) 
Hayri Dener 
Faruk Gürler 
Vehap Güvenç 
Mehmet îzmen' 
Sabahattin öz:bek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 

Eskişehir 
Sivas 

[Âçtk üyelîkfor] 

Urfa 

Yekun 

»•<t 
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Türlüye Cumhuri:ye>fci Hı2kümiefâ iüe Kom Cu: | nnjyj::: Hükücrreti lacraranlila 4 Ağustm 1972 fraıi-
hindo imzalanmış bulunan Kültür Anlaşmasının on^ylia&masımn uyıgmaı ^uluaıduğuna d<a£r (kınanan 

tasarlama verilen açık oylann stonucu (İS. (Sayısı : 304) 
(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 139 

Kabul edenler : 139 
Reddedenler : 0 

Çekinserlcr : Ö 
Oya katılnuyanlar : 43 

Açık üyelikler : 3 

TABÎI ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Sel âh attın özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaküler 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şcnocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Mehmet Güler 
Cemalettiu İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Örhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alûcddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Knıaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayan^il 
Şeref Kayalar 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

.Vahit Al tan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçctin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

[Kabul edenler] 
| ERZURUM 
i Osman Alihoeagü 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

| GÜMÜŞANE 
\ Abbas Cilâra 
İ HAKKÂRİ 

Necip Seyhan 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

I İSPARTA 
! Mustafa Gölcüğü 
I İÇEL 
( Talip Özdolay 

İSTANBUL 
I Erdoğan Adalı 
i Meb *ure Aksoley 
f Şevket. Akyürck 
E Halûk Berkol 
s 

I O. Zeki Gümüşoğln 
| Ekrem Özden 
| Rifat Öztürkçine 
! Cemal Yıldırım 

İZMÎR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

7.ARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Oumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça '*' 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
O rai Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karakücük 
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MARDÎN 
Abdurrahman Bayar 
Abülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaö? 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
tsa Hisarı Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Ata sağun 

NÎĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Rcfet Rendeoi 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎNOP 
Nazım tnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

„ 

I , . . TEKİRDAĞ 
I Hayri Mumcuoğlu 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
Zihni Bctil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu ( 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilei 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvene 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu | 
"M. Yılmaz Mete j 
Mukadder öztekin (B.) | 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.)' 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
Macit Zereiü(B§k. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ARTVİN 
Fehmi A lpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
(B.) 
İskender Cenap Ege 

Halil G oral (İ.) 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ. A 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

[Oya katılmayanlar'] 

İSTANBUL 
Tekin Arüburıin 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

tZMÎR 
Nafiz Çağatay 

KARS 
Sırrı Ata!ay 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı (I.) 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
f Arslan Bora (İ.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Hayri Dener 
Özer Derbil 

; Faruk Gürler 
Mehmet izm en 

\ Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 

j Nainı Talû (Başbakan) 

[Oya katılmayanlar'] 

Eskişehir 
Sivas 

Urfa 

Yekûn 
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4 Haziran 1954 ıtarühli «Turizm Lehine (Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «TniBitik propa
ganda malzemesi ve belgeleri hakkındaki Protokol» ile «Özel (Karayolu laraçlanmn gtegüci ithi-

lıine 'dair Gümr'ük S özleşmesi»'ne katılmamızın uygun 'bulunduğu hakkında kanun Itas arısına vlerü/em 
açık oyların sonucu (S. Sayısı : 305) 

(Kanunlaşmıştır.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 138 
Kabul edenler : 138 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 44 
Açık üyelikler : 3 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehb Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayığit 
Kemal Şen ocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Man sur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin ' 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

[Kabul 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BÎLECIK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Al â e eldin Yılın a.z türk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağîayangil 
Şeref Kayalar ' 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özjçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

edenler] 
Sakıp Hatunoğlu 
Eelip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

J HATAY 
I M. Enver Bahadırlı 
• Mustafa Deliveli 
I 
I İSPARTA 
f 
jjj Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
I Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrıırc Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen ı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolal 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça ' 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküeük 
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MARDİN 
Abdurrahnıan Bayar 
Abdülkerinı Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

( Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
| Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
illi Şakir Ağanoğlu 
Reşat Z al oğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vehap Güvenç 
Halil Tunç 
Bahriye üeo'k 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ümaldı 

(Bşk. V.) 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bckata 
Turgut Cebe 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

\Oya katılmayanlar'] 

AYDIN I İSTANBUL 
Ali Celâl ettin Coşkun 
(B.) 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral (İ.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
Saffet Ural 

I DENİZLİ 
| Hüseyin Atmaca (İ.Â.) 
I DİYARBAKIR 
I Selâhattin Cizrelioğlu 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Giindoğan ' 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalaj' 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

.MANİSA 
l Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan I EDİRNE 

I Mehmet Nafiz Ergeneli f 
I GİRESUN | ' NİĞDE 
İ İhsan Topaloğlu | Kudret Bayhan 
jj İÇEL I ORDU 
I Lûtfi Bilgen f Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı ( t ) 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (1.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Faruk Gürler 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 

Eskişehir 
Sivas 

[Açık üyelikler] 
Urfa 

Yekim 

»>a<:< 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
77 NCt BİRLEŞİM 

25 . e . 1973 Pazartesi 

Saat : 10,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

X 1. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
Malî ve İktisadî İsler, İçişleri, Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar - İskân, Tarım ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/655; C Senatosu : 1/204) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligirin, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu . Ankara Üyesi 
Yiğit Kökeri'n, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo

nu raporu (10/16) (Dağıtma tarihi: 27.9.1972) 
4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur

gut Gülezi'n, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatiyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

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

6. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na. dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 3 . 1973) 

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

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in, çimento ihracı konusunda 
Senato araştırması isteyen önergesi 10/5) 

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

10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı, 1972 - 1973 kampanyasında 
•zeytinyağı müdahale alımları ile ihracatında uy
gulanan politika hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi. (10/8) 

11. —• Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 10 , 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı Ka
rarı ile 12 . 6 . 1973 tarih ve 28 sayılı raporu 

(Devamı Arkada) 
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(Cumhuriyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 
279) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1973) 

12. •— Niğde Milletvekili eski Gümrük ve 
Tekel Bakanı Haydar Özalp'in Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 23 t 2 . 1973 ta
rihli ve 144 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
17458 No. lu M. Nuri Altay'a ait kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/133) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 
23 . 6 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLEE 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Devlet'Güvenlik Mahkemelerinin Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/831; C. Senatosu : 1/205) (S. Sayı
sı : 284) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1973) 

X 2. — Üniversite Personel kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/827; C. Senatosu : 
1/209) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi .-
21 . 6 . 1973) 

3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 49 ncu maddesinin (t) 
bendinin değiştirilmesi ve bu maddeye yeni 
bir bent eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet. Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Millî Savunma, İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M, Mec
lisi : 1/788; C. Senatosu : 1/206) (S. Sayısı : 
289) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1973) 

4. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
rapm-u (M. Meclisi : 1/797; C. Senatosu: 1/213) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 21.6.1973) 

5. — 5953 sayılı Basın mesleğinde çalışan
larla çalıştırılanlar arasındaki münasebetlerin 
tanzimi hakkındaki Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sosyal İşler Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/853; C. Senatosu .- 1/215) (S. Sayısı : 
291) (Dağıtma tarihi : 2.1 . 6 . 1973) 

6. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nei maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
in ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi : 1/231; Cumhuriyet Se
natosu : 1/214) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 .1973) 

7. — Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk ve
rilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Tarım, Malî ve İktisadî 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4'er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi : 1/849; Cumhuriyet Se
natosu : 1/228) (S. Sayısı : 2931 (Dağıtma tari
hi : 22 . 6 .1973) 

....>.. >&< ....... 



Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Devlet Güvenlik mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulleri 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Anayasa ve Adalet 

komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/831; C. Senatosu : 1/205) 

(Not : 3YL Meclis* S. Sayısı : 897) 

Millet Meclisi 
'Genel Sekreterliği 15 . 6 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7860 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 -14 „ 6 , 1973 tarihli 126 noı BMeşimiinde öncelik ve dlvedifllifkle (gorıüısjule-
rek işari oyla kabul edilen, Devlet Güvenlik mahkemelerinin kuruluş ve yargılama u&uMlenrö; ihıak-
ikuılda Ikaımum tasarısı, ıdosyası île foirlilkte sunulmuştur, 

Saygınlarımla,, 
S. Osman Avcı 

M i M Mecfflilsiî Başkanı 

Not : Bu tasarı 14 . 5 . 1973 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş -ve Genel Ku
rulun 13 -14 . 6 . 1973 tarihli 126 net Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı •; 897) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 18 . 6 . 1973 

Esas No. : 1/205 
Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 -14 . 6 . 1973 tarihli 126 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oyla kalbul edilen, Devlet Güvenlik mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulleri hak
kındaki kanun tasarısı, Millî Savunma ve Adalet Bakanlığı temsilcilerininde iştirakleriyle Komis
yonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde de ifade edildiği gibi, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, 
hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğru
dan doğruya Devletin güvenliğini ilgilendiren eylemlerden bulunmakla işlenilen suçlara bakmakla 
görevli «Devlet Güvenlik miaihkemeleninin» kurulması komsiyonumuzca da benimsenmiş ve Millet 
Meclisince kabul edilen metnin aynen kabulüne, 

284 
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Kanunun ehemmiyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle, 
Havalesi gereğince Adalet ve Anayasa Komisyonuna tevdi bu vurulmak üzere "̂  üksek Başkan

lığa sunulmasına karar vermiştir. 

Başkan 
Nevşehir 

/. Ş. Atasağun 

Aydın 
27. Gorul 

Sözcü 
Burdur 

F. Kınayiürk 

İzmir 
O. Kor 

Kâtip 
Samsun 

E. Işıklar 

Tabiî Üye 
F. Özdilek 

İmzada bulunamadı 

İçel 
T. Özdolay 

Mardin 
.1. Saraçoğlu 

İstanbul 
C. Yıldırım 

Cumhuriyet S e n atos u 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 
Esas No. : 1/205 

Karar Xo. : 51 

Aaaya3a V3 Adalet Koınisyonu raporu 

19 . 6 . 1973 

Yüksaı Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 - 14 Haziran 1973 tarihli 120 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek işara oyla kabul edilen, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
h aklanda kanun tasarısı. Millet Meclisi Başkanlığının 15 Haziran 1973 tarihli ve 7860 sayılı yazı
ları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 19 Haziran 1973 ta
rihli Blirleşimıinde Adalet Bakanı Hayri Mumeuuğln ile Adalet Bakanlığı ve Millî Savunma Ba
kanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde teıkik ve müzakere olundu. 

I - Tasan, Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Ana
yasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine islenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendi
ren suçlara bakmakla görevli, - Devlet Güvenlik Mahkemeleri - ulu kuruluş ve işleyişi ile görev 
ve yetkilerinin ve yargılama usullerinin bir kanunî düzenlemeye kavuşturulması ile Anayasanın 
bu yoldaki emrinin gerçekleştirilmesini öngörmektedir. 

G-erçekten, bütün dünyada olduğu gibi son yıllarda memleketimizde de yeni suç ve suçluluk 
kavramları ortaya çıkmış ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren suçların kovuştur
ma ve yargılanmasında, gerek ceza ınüessiriyetini artırmak için - süratli yargılamayı - sağlamak 
ve gerek özellik arz eden bu suçların - ihtisaslaşmış mahkemelerde - görülmesini mümkün kılmak; 
Anayasa üstünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhus iye t ve hat
tâ Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü yönün l en zoıunlu bir mahiyet kazanmış ve 15 Mart 
1973 tarihli ve 1669 sayılı Anayasa değişikliği ile - Devlet Güvenlik Mahkemeleri - bir Anayasa 
müessesesi olarak tesis edilmekle bu zorunluluk, bu memleket ihtiyacı karşılanmak istenilmiştir. 

İşbu tasarıda, yukarıda değinildiği gibi, bu - Anavasa müessesesi - niıı, Anavasnnm 133 ncı 
!.u no gori e.Aijermin ve vargılama usuiıerı maddesinde •emredildiği üzere kuruluş ve işleju 

ile gerekli diğer esasların kanunî düzenlemeye kavuşturulmasını gerçekleştirmektedir. 
Tasarı Komisyonumuzda, bir Anayasa ge 

tespit olunmak suretiyle benimsenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 

darak mütalâa edilmek ve Anayasaya uygunluğu 

(S. Savısı : 281) 
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II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 nei maddeleri ile geçici maddesi ve 38, 39 ve 
40 ncı maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, geniş incelemelere konu kıldığı 27 nei 'maddenin gönişanelerinde; - Duruşmanın 
inzibatî ve cezalar - a ilişkin olarak madde metninde- yer alan «... uygun olmayan söz yahut davranış
ta. bulunma...» ve «... duruşmanın inzibatını bozan sözlü veya yazılı beyan...» eylemlerine ilişkin 
uygulamada, çok iyi değerlendirilerek gereken hassasiyetin gösterilmesi ile - savunma müessesesi - ni 
zedeleyici sonuçlara sebep olunmaması yolundaki görüşün, Komisyon raporunda ifadesini karar altı
na almıştır. 

I I I - Tasarının bir Anayasa gereği olması keyfiyetini gözeten Komisyonumuz, Genel Kurulda ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunu'lmıasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzer'e Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü 
Samsun Eskişehir Ağrı Ankara 

K. Kaideci Ö. Ucuzal S. Türkmen T. Kapardı 

Burs:ı C. Bşk. Seç. Üye Hatav istanbul 
Ş. Kayalar N. Erim M. Deliveli E. Özden 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Mardin Rize Sakarya Tabiî üye 
A. Bayar O. Of. Aguıı M. Tığlı M. Ataîdı 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

T oka t Zongul dak 
Devlet Güvenlik •mahkemelerinin kuruluşundan Muhalifim. Sözhakkun saklıdır. 
yanayını. Ancak tasarının bâzı hükümlerine Jl. A. Pestüci 

'karşıyım. Söz hakkım saklıdır. 
Z. Bctil 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 284) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında kanun tasarısı 

BÖLÜM - I 

Kuruluş ve yetki 

Kuruluş 

MADDE 1. — Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Ana
yasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren 
suçlara bakmakla görevli, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur. 

Ancak, Sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin hükümler saklıdır. 

Mahkemelerin kurulması, kaldırılması ve yargı çevrelerinin tespiti 

MADDE 2. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, hangi illerde, ne miktar kurulacağına ve bu 
mahkemelerin, ilk kuruluşta yargı çevrelerinin tayinine, Adalet Bakanının teklifi üzerine, Ba
kanlar Kurulunca karar verilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, gerektiğinde yargı çevrelerinin değiştirilmesine veya bu 
mahkemelerden bir veya birkaçının kaldırılmasına, Yüksek Hâkimler Kurulunun uygun görüşü 
alındıktan sonra, Adalet Bakanının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Aynı yargı çevresi içinde, birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulduğu takdirde» 
bunlar numaralandırılır. 

Mahkeme kurulu ve yedek üyeler 

MADDE 3. — Devlet Güvenlik Mahkemele ri; bir Başkan, iki hâkim ve iki askerî hâkim 
üyeden teşekkül eder. 

Her Devlet Güvenlik Mahkemesinde, ayrıca biri hâkim, diğeri askerî hâkim iki yedek üye 
bulunur. , 

Cumhuriyet Savcılığı 

MADDE 4. — Her Devlet Güvenlik Mahkeme si nezdinde bir Cumhuriyet Savcısı ve yeteri ka
dar Cumhuriyet Savcı yardımcısı bulunur. 

Birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi aynı yerde kurulmuşsa, bir savcılık teşkilâtı ile 
yetinilebilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet Savcı yardımcılarının miktar1 ve nis
peti, Adalet Bakanlığınca tespit edilir, 

Başkan, üye ve Cumhuriyet Savcı ve yardımcılarının nitelikleri 

MADDE 5. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı ile iki asıl ve bir yedek üye, birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimler arasından; iki asıl ve bir yedek üye, birinci sınıfa ayrılmış askerî hâkimler ara
sından ; Cumhuriyet Savcısı, birinci sınıfa ayrılmış Cumhuriyet savcıları arasından ve Cumhuriyet 
Savcı yardımcıları ise, Cumhuriyet savcıları ve askerî hâkimler arasından atanır. 

Atama 

MADDE 6. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı, üyeliği, yedek üyeliği, Cumhuriyet 
savcılığı ve Cumhuriyet savcı yardımcılığı atamalarında, Bakanlar Kurulunca her boş yer için bir 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkında kanun tasarısı 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

) Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

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

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6, — Millet Meclisinin kabul ettiği 
6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 6, — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cıımhurivıeıt Senatosu (S. Sayısı : 284) 



— 6 ~ 

(Millet Meclisinin -kaibııl ettiği metin) 

misli aday gösterilir. Bu adaylar arasından Devlet Güvenlik Mahkemesi hâkimlerinin atanması 
Yüksek Hâkimler Kurulunca, Cumhuriyet Savcısı ve yardımcılarının atanmaları Yüksek Savcılar 
Kurulunca, askerî hâkimlerden üye, yedek üye ve savcı yardımcılarının atanmaları ise, özel kanun
larında gösterilen usule göre yapılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Başkan, üye ve yedek üyeleri ile Cumhuriyet Savcı ve yardımcı
ları üç yıl için atanırlar, süresi bitenler yeniden atanabilirler. 

Yeni atananlar göreve başlayıncaya kadar, öncekilerin görevi devam eder. 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı, asıl ve yedek üyelikleri ile Cumhuriyet Savcılığı ve 

yardımcıhğı görevlerine atananlar, bu süre içinde Yüksek Mahkemelere seçilme hali ayrık olmak 
üzere, başka yer veya göreve atanamazlar. Ancak, bu süre içerisinde görevlerde herhangi bir sebep
le boşalma olduğu takdirde, yukarıdaki hükümler gereğince ve onbeş gün içinde yeni atamalar ya
pılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasına dair ikinci maddede yazılı Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesinin Resmî Gazetede yayımını takibeden onbeş gün içinde atamalar yapılır ve atananlar, 
derhal görevlerine başlarlar. 

Bu maddede yazık onbeş günlük sürenin; ilk on günü içinde Bakanlar Kurulu aday gösterir. 
Sonraki beş gün içinde yetkili Kurul ve merciler atamaları yapar. 

Başkana ve üyeliklere vekâlet 

MADDE 7. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanının kanunî sebeplerle görevi başında bu
lunmaması hallerinde, Başkanlık görevi, asıl üye hâkimlerin en kıdemlisi tarafından yerine getiri
lir. 

Kanunî sebeplerle görevi başında bulunmayan asıl üye hâkim yerine yedek üye hâkim; asıl üye 
askerî hâkim yerine de, yedek üye askerî hâkim mahkeme kuruluna katılırlar. 

Geçici göre vJe n dirm e 

MADDE 8. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin, yedek üyelerinin de katılması ile teşekkül ede
mediği hallerde, boş olan üyelikler, Yüksek Hâkimler Kurulunca, diğer bir Devlet Güvenlik Mahke
mesinin asıl ve yedek üyelerine geçici yetki verilmek suretiyle doldurulur. 

iş durumunun zorunlu kıldığı hallerde, Yüksek Savcılar Kurulu, bir Devlet Güvenlik Mahkemesi 
nezdindeki Cumhuriyet Savcı yardımcılarından bir veya bir kaçım, başka yer Devlet Güvenlik Mah
kemesi nezdinde, o yer Cumhuriyet Savcısının isteği üzerine geçici olarak görevlendirebilir. 

BÖLÜM - II 

Görev 

Devlet Güvenlik mahkemelerinin görevi 

MADDE 9. — Devlet Güvenlik mahkemelerinin görevine giren suçlar şunlardır : 

A) Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 141 nci maddelerinde; 146 ilâ 157 nci maddelerinde; 
161 nci maddesinde; 163 ncü maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkralarında ve 168,169,171 ve 172 nci 
maddelerinde yazılı suçlar; 

B) Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü, hür demokratik düsen ve nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlendilderi ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendirdikleri 
takdirde, aşağıda yazılı suçlar; 
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(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) î 

MADDE 7. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9, — Mille i Meclisinin kabul ettiği 
9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

'Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul 
ettiği niötin) 

MADDE 7, — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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1. Türk Ceza Kanununun 142, 143, 144, 145,158,159 ve 162 nci maddelerinde ve 163 ncü madde
sinin dört, beş ve altıncı fıkralarında ve 164, 165, 166, 174, 179, 180, 188 nci maddelerinde, 191 nci 
maddenin ikinci fıkrasında, 193 ncü maddenin ikinci fıkrasında ve 201, 234, 235, 236, 241, 242, 
254, 255, 256, 257, 258, 264, 271, 296 nci maddelerinde; 311 ilâ 315 nci maddelerinde; 369 ilâ 
374 ncü maddelerinde; 376 ilâ 382 nci maddelerinde; 384 ilâ 388 nci maddelerinde; 390 ilâ 394 ncü 
maddelerinde; 401 ve 403 ncü maddelerinde; 448 ilâ 452 nci maddelerinde; 464 ncü maddesinde; 
495 ilâ 500 ncü maddelerinde; 512 ve 517 nci maddelerinde yazılı suçlar; 

2. Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, telsiz ve televizyon gibi bilcümle haberleşme araç, 
gereç, tesis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları; 

3. 10 . 2 . 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Ka
nunda, 15 . 7 . 1963 gün ve 275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda ve 
22 . 11 . 1972 gün ve 1630 sayılı Dernekler Kanununda yazılı suçlarla, 10 . 7 . 1953 tarih ve 6136 
sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun değişik 12 nci maddesinde yazılı suçlar; 

C) A ve B bentlerinde yazılı bir suçu işlemek veya gizlemek maksadiyle veya bu suç vesile
siyle yahut bu suçla umumî veya müşterek bir gaye içerisinde işlenmiş suçlar; 

Yukarda belli edilen suçları işleyenler, bunların suçlarına iştirak edenler; sıfat, meslek ve me
muriyetleri ne olursa olsun Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanırlar. 

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatı ile ve görevleri ile ilgili suçlardan dolayı yargılaya
cağı kişilere ilişkin, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkında 
Kanunun 20 nci maddesinin 3 numaralı bendi hükümleri saklıdır. 

Askerî yargı ile ilgili suçlarda görev 

MADDE 10. — Savaş ve sıkıyönetim hali dâhil, askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin 
hükümler saklıdır. 

Ancak; 9 ncu maddedeki hükümler dairesinde : 
A) Askerî Ceza Kanununun 54 ncü maddesinde yazılı suçları asker olmayan kişilerle, 

asker kişiler müştereken işlerlerse; 
B) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 nci maddelerinde, 57 nci maddesinin son fıkrasında, 

58 ve 59 ncu maddelerinde yazılı suçları asker olmayan kişiler müstakillen veya asker kişi
lerle müştereken işlerlerse; 

Yukarda (A) ve (B) bentelerihde yazılı bir suçu işlemek veya gizlemek maksadiyle veya 
bu suç vesilesiyle yahut bu suçla umumî veya müşterek bir gaye içerisinde, diğer bir 
suçu asker olmayan kişiler müstakillen veya as ker kişilerle müştereken işlerlerse; 

C) Asker olmayan kfişiler, Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu
nun 11 nci maddesinin (B), (C) ve (D) bentlerinde yazılı suçları, Devlet Güvenlik Mahkeme
sinin görevine giren suçlarla irtibatlı olarak yahut umumî veya müşterek bir gaye içerisinde 
işlerlerse; 

Sanıkların tamamı Devlet Güvenlik Mahke meşinde yargılanırlar. 

BÖLÜM - III 

Yargılama usulleri 

Uygulanacak usul hükümleri 

MADDE 11. — Bu kanunda gösterilen özel hükümler saklı kalmak şartiyle, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin g-örevine giren suçların soruşturma ve kovuşturmalarında Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. 
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MADDE 10. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul 
•ettiği metin) 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Mîllet Meclîsi mjetninin İl nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. (Sayısı : 284) 
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(Millet Meclisinin kaıbul ettiği metin) 

Malikanelerin derecesi ve en yakın mahkeme 

MADDE 12. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin uygulanması bakımından, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ağır Ceza Mahkemesi derecesindedir. 

Ancak, yargı çevreleri ayrı olmak üzere, birden fazla Devlet Güvenlik Mahkemesi kurul
muş ise, aynı derecedeki en yakın mahkemenin tayininde, diğer Devlet Güvenlik Mahkeme
leri nazarı itibare alınır. Aynı yargı çevresi içinde birden fazla Devlet Güvenlik Mahke
mesi kurulmuşsa, en yalan aynı derecedeki mahkeme, sayı itibariyle takibeden Devlet Güvenlik 
Mahkemesidir. Yargı çevresi Türkiye'yi kapsayan bir Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuşsa, en 
yakın aynı derecedeki mahkeme, o mahal Ağır Ceza Mahkemesidir. 

Görevsizlik kararları 

MADDE 13. — ilk derece adalet mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev konu
suna ilişkin kararlarına uymak zorunluluğundadır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesince verilen gö revsizlik kararı aleyhine ancak bu mahkeme nez-
dindeki Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısı ace le itiraz yoluna müracaat edebilir. 

Uyuşmazlıkların çözümü 

MADDE 14. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri arasındaki uyuşmazlıklar, bu mahkemelerce ve
rilen hükümlerin temyiz mercii olan Yargıtay Ceza Dairesi tarafından kesin olarak çözümlenir. 

Soruşturma usulü 

MADDE 15. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruştur
ması, bu mahkeme nesdinde bulunan Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları tarafından bizzat 
yapılır. 

Soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde, suç mahalli ile delillerin bulunduğu yerlere gidile
rek soruşturma yapılır. 

Suç, Devlet Güvenlik Mahkemesinin kurulduğu il veya ilçe sınırı dışında işlenmiş ise, Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcılığından, hazırlık 
soruşturmasının yapılmasını isteyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması, savcılık tarafından biz
zat yapılır. 

Suç askerî bir mahalde işlenmişse, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı veya yar
dımcısı hazırlık soruşturmasının yapılmasını ilgili askerî savcıdan isteyebilir. Bu takdirde hazır
lık soruşturması, askerî savcı veya yardımcısı tarafından bizzat yapılır. 

Cumhuriyet savcıları ve askerî savcıların suça elkoymaları 

MADDE 16. — Mahallî Cumhuriyet Savcısı veya suç askerî bir mahalde işlenmişse usulüne 
g-öre askerî savcı, ihbar veya her hangi bir suretle bu kanun kapsamına giren bir suçun işlendiği 
zehabını verecek bir hale muttali olur olmaz, keyfiyeti derhal Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdin-
de bulunan savcıya bildirmekle beraber, savcının ise eîkoymasına kaçlar gerekli soruşturmayı biz
zat yapar ve evrakı hemen Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısı, suçun, Devlet Güvenlik Mah
kemesinin görevine girmediği sonucuna vardığı takdirde, soruşturma evrakını ilgili Cumhuriyet 
savcılığına veya askerî savcılığa iade eder. 
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'Millî Savunma Komisvonutmn kabul etii&i metin 

MADDE 12, — Milbt Meclisinin kabul ettiği 
12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13, — Millet Meclisinin kabul ettiği 
13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisinin kaba] ettiği 
14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
16 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Mecisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kaibul ettiği metin) 

Soruşturma ve kovuşturmada yetki 

MADDE 17. — Devlet Grüvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ile yardımcıları, Cumhuriyet 
savcılarının bütün yetkilerini haizdirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ile yardımcıları, soruşturma sırasında hâkim 
tarafından verilmesi gereken kararları, Devlet Grüvenlik Mahkemesinin yedek üyesinden veya 
Devlet Güvenlik Mahkemesi yargı çevresindeki yetkili hâkimlerden isteyebilirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi yedek üyesi tarafından verilen kararlara karşı itirazlar Devlet 
Güvenlik Mahkemesinde kesin hükme bağlanır. 

Zabıta âmir ve mensupları, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ve yardımcıları
nın soruşturma, kovuşturma ve infaza ilişkin emirlerini öncelikle yerine getirmekle zorunlu
durlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmü, Devlet Güvenlik Mahkemesi veya bu mahkeme başkanınca verilen 
emirler hakkında da uygulanır. 

Gecikmesinde sakınca olan haller dışında, bu emirler yazılı olarak verilir. 
Bu madde hükmüne aykırı hareket eden zabıta âmir ve mensupları hakkında doğrudan doğru

ya soruşturma ve kovuşturma yapılır. 

Zabıtanın görev ve yetkileri 

MADDE 18. — Zabıta; soruşturma veya kovuşturma sebebiyle sanığı, tanığı, bilirkişiyi ve suç
tan zarar gören şahsı, Devlet Güvenlik Mahkemesinin veya Başkanının, Devlet Güvenlik Mahke
mesi Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısının veya mahkeme naibi yahut istinabe olunan hâkimin 
emirleriyle istenilen yerde hazır bulundurmaya mecburdur, 

Bu emir, çağırılanlar hakkında zabıtaya ihzar müzekkeresinde olduğu gibi, zor kullanma yet
kisini de verir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçların soruşturma veya kovuşturulması sıra
sında, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 169 6 sayılı Kanunla eklenen ek madde 4 hüküm
leri de aynen uygulanır. 

Bu madde hükümleri, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suça elkoymuş Cum
huriyet Savcısı veya yardımıcısı, askerî savcı, sulh veya sorgu hâkimiyle naip veya isti^ 
na»be olunan hâkimin yahut istinabe olunan Cumhuriyet Savcısı veya askerî savcının emirleri 
hakkında da uygulanır. 

Bina, araç, gereç ve perso nelden geçici yararlanma 

MADDE 19. — Devlet Güvenlik Mahkemesi n ezdinde bulunan Cumhuriyet Savcısı veya yar
dımcıları soruşturmanın gerekli kılması halinde, geçici olarak, Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
yargı; çevresi içindeki Devlet kurum ve organlarına, mahallî idare, iktisadî veya sair kamu 
kuruluşlarına ait bina, araç, gereç ve personelden yararlanmak için istemde bulunabilirler. Bu 
istemler, ilgili kurum ve makamlarca yerine getirilir. 

Tanıklara yemin verilmesi 

MADDE 20. — Devlet Güvenlik Mahkemesini n görevine giren suçların hazırlık soruşturması 
sırasında tanılklara yemin verdirilir. 
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(Millî Savunma Komisyonunun .kabul ettiği metin) 

MADDE 17. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
18 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
19 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

/Anayasa ve Adalet Komisyonumun kaibul 
ettiği metin) 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
20 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği nıeıtiıı) 

Savcının kararına itiraz 

MADDE 21. — Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı veya yar
dımcısının, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair verdiğ'i karara, ıdilekçe sahibi aynı za
manda suçtan zarar gören kimse ise, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde, 
bu karan veren savcının nıensubolduğu Devlet Güvenlik Mahkemesine en yakın bulunan ağır 
ceza İşlerini gören mahkeme başkanına itiraz edebilir. 

Yakalamajve Tutuklama 

MADDE 22. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlar sebebiyle, yakalanan ve
ya tutuklanan kimse, soruşturmanın bitiminde ve her halde onbeş gün içinde yetkili hâkim önü
ne çıkarılır. Ancak, zabıta, Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet Savcısı ve
ya yardımcılarının veya olaya elkoyan suçun islendiği yer Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları
nın ve bunların bulunmadıkları hallerde Sulh veya Sorgu Hâkiminin yahut Askerî Savcının yazılı 
emri bulunmadıkça sanığı 48 saatten fasla tutamaz. 

Yukardaki fıkra gereğince, sanığı, yetkili hâkim önüne götürmek için gerekli süre, bu müddet
lere dahil değildir. 

Soruşturmada izin 

MADDE 23. — Bu kanunda belirtilen suçlardan dolayı aşağıla yazılı kişiler hakkında soruş
turma yapılabilmesi; 

A) General, amiral ve müsteşarlar hakkınd a Başbakanın, 
B) Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve yurt dışında görev yapan büyükelçiler hakkında 

Dışişleri Bakanının, 
C) Valiler, kaymakamlar hakkında içişle ri Bakanının, 
D) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış tay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek idare Mah

kemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu, Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, Baş-
kanunsözcüsü, Askerî Yargıtay Başsavcısı, Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanunsözcüsü 
hâkimler ve ^yardımcıları ile Cumhuriyet Savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayılanlar, as
kerî hâkim subaylar hakkında, öze] kanunları na göre yetkili kurum ve makamların, 

iznine bağlıdır. 
Meşhudeıı işlenmiş olması hali ayrık kalmak üzere, bu kanunda yazılı suçlar yukarda yazılı 

kişiler tarafından işlenirse, tutuklanmaları, haklarında soruşturma izni verilmesine bağlıdır. 

Davanın anılması 

Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlarda ilk soruşturma yapıî-

II akimlerin reddi istemini inceleyecek merci 

MADDE 25. — Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkan ve Üyelerinin reddine dair istemler, Ku
rula katılan hâkimlerde değişiklik yapılmaksızın bu Mahkeme re incelenir, istemin reddine ilişkin 
kararlar aleyhine itiraz edilemez. Anûak esas hükümle birlikte temyiz olunabilir. 

MADDE 24. — 
maz. 
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(Millî Savumna Komisyonunun kabul ettiği metin" 

MADDE 21. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
21 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
22 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23, — Millet Meclisinin kabul ettiği 
23 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millst Meclisinin kabul ettiği 
24 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millst Meclisinin kabul ettiği 
25 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa, ve Adalet Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kalbııl ettiği ni'etin) 

Duruşmada hazır bulunmayan sanıl: 

MADDE 26. — Sorgusu yapılmış olan sanık, talik veya tehir olunan günde duruşmaya gel-
mez ve Mahkemece de duruşmada hazır (bulunma sına lüzum görülmezse, duruşmada hazır bulım-
mak mecburiyetinden vareste tutulmak istemi bulunmasa bile, dava gıyabında bitirileibilir. 

Duruşmanın inzi batı ve eczalar 

MADDE 27. — Duruşmanın inzibatını sağlam ak, Mahkeme Başkanına aittir. 
Duruşmanın inzibatını bozan kişiyi, Mahkeme Başkanı derhal duruşma salonundan çıkartır. 
Mahkemeye, Mahkeme Başkanı veya üyelerden herhangi birine, savcıya, savcı yardım

cısına, tutanak kâtibine veya görevlilere karşı uygun olmayan söz yahut davranışta bulu
nan kişi hakkında, Mahkemece tutuklama karan verilir. Tutuklanan kişi 24 saat içinde sor
guya çekilerek inziflbatî nitelikte olmak üzere, bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalan
dırılır. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü saklıdır. 

Tutuklu veya cezaevinde bulunan hükümlüler hakkında bu ceza hücrede infaz olunur. 
Bu kararlar kesindir. 
Mahkeme, duruşmanın inzibatını bozan söz lü veya yazılı beyanat ve davranışlar ile Mahkeme

ye, Mahkeme Başkanı veya üyelerden herhangi birine, savcıya, savcı yardımcısına, tutanak kâti
bine yahut görevlilere karşı uygun olmayan söz ve davranışlar hakkında yayım yasağı 
koyabilir; bu yasağa rağmen yayında bulunanlara üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile 
birlikte 1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağı r para cezası verilir. 

Mahkeme Başkanı, duruşmanın inzibatını bozan sanığı veya müdafii, o günkü duruşmanın 
tamamına çıkmamak üzere, duruşma salonundan çıkartır. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafiin, bundan sonraki oturumlarda da 
duruşmanın inzibatını bozmakta ısrar etmeleri h alinde, bir daha aynı dava ile ilgili duruşma
lara katılmamalarına da karar verilebilir. 

Yukardaki fıkra, müdafii hakkında uygulandığı takdirde keyfiyet, ilgili baroya bildirilmekle 
beraber, müvekkiline de dilerse, başka bir müdafi tayin etmesi için süre verilir. 

Müdafi, Avukatlık Kanununun 41 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince tayin edilmişse, du
rum, kendisini tayin eden mercie de bildirilir. 

Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya m üdafi, tekrar duruşmaya alındıklarında, yoklluk. 
larında yapılan söz ve işlerin esaslı noktaları b ildirilir. Müdafi dilerse, yokluğundaki tutanak
ların örnekleri de kendisine verilir. 

Yukarda yazılı hallerde duruşma salonunda n çıkarılan veya duruşmalara katılmamalarına ka
rar verilen sanık veya müdaf iler, mahkemenin t ayin edeceği süre içinde yazılı savunma verebilir. 
ler, 

Duruşma safahatının teknik araçlarla tespiti 

MADDE 28. — Çok sanıklı davalarda duruşma safahatı, mahkemenin uygun ve lüzumlu göre
ceği teknik araçlarla tespit olunabilir. Bu tespite müsteniden solnradan düzenlenecek duruşma tu
tanaklarının, duruşma safahatına uygun olduğu Mahkeme Heyeti ve tutanağı düzenleyen tutanak 
kâtibi tarafından tasdik edilir. 

Bunların birer sureti, önceden isteyen sanık ve müdlafie verilir. 
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(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 26. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
26 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
27 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
28 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa ve Adalet Komisyomunun kabul 
ettiği ınotin) 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin katoul ettiği mtetâıı) 

Kurulda değişiklik 

MADDE 29. — Mahkeme Kurulumda değişiklik olduğu takdirde, geçen oturumlara ait tuta
naklar, değişen hâkim tarafındatn duruşmaya çıkmadan önce okunur. 

Temyiz mercii 

MADDE 30. — Devlet Güvenlik Mahkemesi kararlarının temyiz mercii, Yargıtayda bu mahke
melerin kararlarını incelemek üzere kurulan daire veya daireler; Genel Kurul ise, Yargıtay Ceza 
Daireleri Genel Kuruludur. 

İşlerin niteliği 

MADDE 31. — Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlar acele işlerden sayılır ve 
bu suçlara ilişkin davalara adlî ara vermede de bakılır. 

BÖLÜM - IV 

Çeşitli hükümler 

Diğer görevliler 

MADDE 32. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinde ve Savcılığında görev yapacak yeteri kadar 
Başkâtip, Kâtip, Mübaşir, Yardımcı Personel ve diğer görevliler Adalet Bakanlığınca atanır. 
Bunlarla ilgiM kadrolar, Adalet Bakanlığı İller Teşkilâtı kadrolarına eklenir. 

Bu madde gereğince atananların iş denetim ve gözetimleri, bağlı bulundukları Mahkeme 
Başkanlığı veya Cuımhuriyet ISavcılığı tarafından yapılır. 

Bina, araç ve gereçler 

MADDE 33. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin igörev yapacakları binaların temini ve bu 
Mahkemelerin araç, gereç ve sair ihtiyaçları Adalet Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümlerine ekle
necek ödeneklerden karşılanır. 

Özlük işleri 

MADDE 34. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinde göreve atanan hâkini, (askerî hâküim, Cumhu
riyet (Savcısı ve yardımcıları tffie diğer personelin özlük (işlerinde, deneifâmlerinde, haklaruıda di
siplin soruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesinde, şahsî ve Igörevle ilgili suçlarının so
ruşturma ve kovuşturmalarında, bu kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kıenıdi mesleklerine ait 
kanunların ilgili hükümleri fuygulamr. Aylıkları, kesenekleri, sosyal yardımları, (tazminatları, 
ödenekleri, yollukları ve diğer personel giderleri bağlı oldukları Bakanlıkları Bütçesinden karşıla
nır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerine atanan görevlilerin, bu görevde geçirecekleri ısüreler «sas 
mesleklerinde geçmiş sayılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görevli hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve Cum
huriyet Savcı yardımcıları adlî ara vermeden faydalanamazlar. İşlerin elverdiği oranda, kendileri
ne özel kanunları gereğince yıllık izinleri verilebilir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 284) 



— 19 — 

(Millî Savunma Komisyonunun kabul 'ettiği metim) 

MADDE 29* — Millet Meclisinin kabul ettiği 
29 neu madde aynen, kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
30 neu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
31 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
34 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 
neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclsi metninin 30 neu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
32 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
33 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 284) 



— 20 — 

(Millet Meclisinin kaini] ettiği metin) 

Görev yerinin değiştirilmesi 

MADDE 35. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görevi. Başkan, üye, yedek üiye, Cuanhuriyet 
Savcı ve yardımcıları 'hakkında, kendi kanunlarına göre yapılacak soruşturma sonunda, görev yer
lerindin değiştirilmesine dair yetkili ikurul veya mercilerce Ikarar verildiği takdirde, keyfijyet Ada
let Bakanlığı kanalı ile Bakanlar Kuruluna bildirildikten sonra, ilgili hâkim, askerî hâkim, 
Cumhuriyet Savcısl, Cumhuriyet [Savcı yardımcısının görev yeri veya görevi, özel kanunlarında 
gösterilen usule göre değiştirilebilir. 

Cumhuriyet Savcılığı 'teşkilâtı ve mahkeme kalemlerinin, denetimi 

MADDE 36. — Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet Savcılığı Teşkilâtı ile 
mahkeme kalemleri Adalet Bakanlığı müfettişlerince denetlenir. 

Kovuşturma giderleri 

MADDE 37. — Devlet G-üvenlik Mahkemelerinin ve Cumhuriyet Savcılığının kovuşturma gider
leri, Adalet Bakanlığı Bütçesinin ilgili Ifcertihmdem ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemen ve Devlet 'Gü
venlik Mahkemelerinin görevine giren suçlar hakkında, Ibu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 38. — 26 . 10 . 1963 tarih ve 357 saydı Askerî Hâkimler Kanununa aaşğıdaki ek mad
de 4 eklenmiştir. 

EK MADDE 4. — Devlet Güvenlik Mahkemesi üyeliği, yedek üyeliği ve Cumhuriyet Savcı yar
dımcılığı görevlerine atanan askerî hâkim subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe iler
lemesi yapmalarını sağlayacak yeterlikleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
ve bu kanunun hükümleri saklı kalmak şartı ile, aşağıda belirtilen şekilde düzenlenecek sicillerle 
saptanır. 

A) Üye ve yedek üye birinci sınıfa ayrılmış hâkim albaylara, subay sicil belgesi düzenleme
ye ve sicil vermeye yetkili birinci sicil üstü Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı, ikinci sicil üstü 
Millî Savunma Bakanıdır. 

B) Cumhuriyet Savcı yardımcılığı kadrolarına atanan askerî hâkim subaylar hakkında : 
1. Meslekî sicil belgesi, Yargıtayda Devlet Güvenlik Mahkemelerince verilen kararları ince

lemek üzere kurulan dairece ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişlerince 357 sayılı Askerî 
Hâkimler Kanunu esasları gözönünde tutularak verilecek sicil notlarına göre düzenlenir ve bu 
sicil belgesi süresi içinde Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. 

2. Subay sicil belgesi, sırasıyle; Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Müsteşar ve 
Millî Savunma Bakanı tarafından düzenlenir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Senatosu Savcısı, subay sicil tformu esaslarına göre 
Cumhuriyet Savcı yardımcısı askerî hâkim subaylar hakkında kanaat notu verir. Yukarda belirti
len sicil üstleri, subay sicil belgelerini düzenlemede bu notları gözönünde bulundurur. 
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(Millî Savunma Komisyonunun .kabul ettiği metin) 

MADDE 35, — Millet Meclisinin kabul ettiği 
35 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
36 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
37 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

X 
GEÇİCİ MADDE 1. — Mület Meclisinin ka

bul ettiği Geçici 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
38 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul et
tiği Ek Madde 4 aynen kabul edilmiştir. 

2 1 — 

(Anayasa ve Adalet Komisyomunun kaibul 
«ittiği mıeıtin) 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metni
nin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi' metninin 38 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği nuetiıı) 

Kanunun yürürlüğe girmesi 

MADDfi 39. — Bu kaanm yaşmış, tadilinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 40. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metim) 

MADDE 39. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
39 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40 — Millet Meclisinin kabul ettiği 
40 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

ı mm ı 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kaibul 
ettiği metin) 

MADDE 39. — Millet Meclsi metninin 39 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Üniversite Personel Kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu rapo

ru. (M. Meclisi : 1/827; C. Senatosu : 1/209) 

(Not : M .Meclîsi : S. Sayısı : 903) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 .6 .1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7662 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, üniversite Personel Kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. x 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 10 . 4 . 1973 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 14, 18, 19 . 6 . 1973 tarihli 127, 128 ve 129 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayvsı : 903) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 20 . 6 . 1973 
Esas No. : 1/209 
Karar No. : 85 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Üniversite Personel Kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 19 . 6 . 1973 
tarihli ve 7662 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumu
zun 20 . 6 . 1973 tarihli Birleşiminde, Millî Savunma Bakanı İlhami Sanear ve bu Bakanlığın tem
silcileri ile Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıkları ve Devlet Personel Dairesi Başkanlığı temsilcile
ri ve Komisyona davet edilen Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutan vekili Prof. Dr. Gn. Nevzat 
Akabay ile Akademinin Prof. Gn. öğretim üyeleri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzake
re edildi. 

I) Tasarı, Üniversiteler Kanununa tabi ve diğer bir kısım öğretim kurumlarının öğretim üye
lerinin ve yardımcılarının aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenlemeyi öngörmek
tedir. 
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Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Personel Kanununu değiştiren 1327 sayılı kanunun tedvininde, 
özelliği gözönüne alınarak, üniversite öğretini üye ve yardımcılarının kanun kapsamı dışında bıra
kılması ve ayrı bir kanunla adı geçen personelin durumlarının' düzenlenmesi düşünülmüştü. 

Bu düşüncedeki anagaye, öğretim üyelerinin istenilen üstün çalışma gücüne ve niteliklerine-
karşılık, belli maddî koşulların sağlanabilmesiydi. Ancak, tasarının hazırlanmasındaki gecikme, 
öğretim üye ve yardımcılarının uzun müddet düşünülenin aksine, hattâ normal Devlet memuru
nun aldığı maaşın çok altında bir maaşla çalışma zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmıştır. 

Bu mağduriyete bir çare olarak; «819 sayılı Devlet memurlarına avans suretiyle ödeme yapıl
masına dair olan Kanun» un 1 ve 5 nci maddeleri değiştirilmek suretiyle 30 . 12 . 1971 gün ve 1508 
sayılı Kanun kabul edilmiş ve 400 - 950 lira aylık alan üniversite öğretim üye ve yardımcılarının 
maaşlarına % 125, 1 100 - 2 000 lira aylık alanların maaşlarına ise % 100 avans verilmiştir. 

Üniversite Personel Kanunu hazırlanırken iki temel amacın gerçekleştirilmesine imkân nispe
tinde çalışılmıştır. 

1 — Üniversite üye ve yardımcılarının, maddî sıkıntılarının baskısı altında olmaksızın, ek gö
revler almaya mecbur kalmaksızın, meslekî çalışmalarını yürüt ebilmelerinin sağlanması; 

2. Üstün nitelikteki gençlerin, üniversite öğretim üye ve yardımcılarının içinde bulundukları 
güç madelî şartlardan çekinerek, başka meslekleri veya serbest çalışmayı tercih etmelerinin önlen
mesi, kısaca üniversite öğretim üyeliğinin cazip hale getirilmesi. 

Üniversite öğretim -üyeliği ve akademik unvanlar, ülkemizde çok ciddî şartlara, her aşamada 
ayrı bir tez yazılması ve sınav verilmesi mecburiyetine bağlanmıştır. Üniversitelerimizin değer 
ve seviyesini koruyabilmek için, akademik unvanların verilmesinde gösterilen titizliğe bağlı kal
mak, ülkomizin insangücü ihtiyacını karşılayacak yeni öğretim üyelerinin yetiştirilmesinde de aynı 
titizliği göstermek zorunluluğu vardır. Öğretim üyelerinden beklenen üstün çalışma gücüne ve 
niteliklere karşılık, belli maddî koşullar sağlanamadığı takdirde öğretim üyesi olabilecek kabili
yetteki gençlerin, genellikle maddî açıdan daha ca.zip olan çalışma alanlarını tercih ettikleri görül
mekte ve bu durum kamu yararına tedbir alınmasını gerektirecek bir ölçüye varmış bulunmak-
tadır. 

Türk toplumunun ekonomik koşullarının elverdiği ölçüde, üniversite öğretim üye ve yardımcı
larının maddî imkânlarının belli bir sınıra ulaştırılmasını sağlayan Üniversite Personel Kanunu
nun bu niteliğimi gözönüne alan Komisyonumuz tasarıyı maddeler bölümünde ifade edilecek gö
rüşler esas kabul edilmek ve bu kısımda saklı tutulmak: kaydıyle benimsemiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
nci maddeleri ile geçici 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 nci maddeleri ve 22 ile 23 ncü maddeleri Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz gerek tasarının tümünün ve gerek 20 nci maddesinin görüşmelerinde, Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinin, üniversite öğretim üyeleri ile eşit haklara sahip akademik kariyer men
suplarının kazanılmış hakları konusunda tasarının bir eksiklik ve adaletsizlik ile malûl olduğu 
gerçeğinde birleşmiş ancak, değinilen eksikliği 'giderebilmek maksadıyle bu tasarıda yapılacak 
bir değişikliği, Anayasa muvacehesinde, tasarının kanunlaşmasını geciktirecek, tasarının kanunlaş
masından beklenen yararı da erteleyeceği ve arzu olunmayan sonuçlara sebebiyet verebileceği endişesi 
karşısında, Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar tarafından Komisyonumuz huzurunda bizzat 
beyan, taahhüt ve önerildiği üzere, eksikliği giderici ve adaleti gerçekleştirici tedvin şeklinin, ha
len Millet Meclisinde görüşülmekte olan Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik
leri öngören tasarıda gerçekleştirilmesinin daha yararlı bir şekil alabileceği görüşünde biıieşil-
miş ve bu uygulama konusunda Maliye Bakanlığı temsilcisinin de teknik yönden olumlu mütalâası 
alınmak ve bu mütalâanın Bakanlık adına beyan edilmiş bir taahhüt olduğu kabul edilmek sure
tiyle soruna, işbu raporumuzda açıklık ve kesinlik getirilmiştir. 
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III - Tasarının, Üniversiteler Kanunu ile bir bütün teşkil ettiğini kabul eden Komisyonumuz, 
Üniversiteler Personel kanunu tasarısının da adı gecen tasarı ile peşpeşe kanunlaşmasında büyük 
yarar olacağı düşüncesi ile, Genel Kurulda öne İ lk ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde 
bulunulmasını da karar altına almıştır. 

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

Başkan 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kâtip 
/. Yetiş 

Edirne 
M N. Ergeneli 

Manisa 
D. Barutçuoğlu 

Toplantıya katıldı. Gece oturu
munda bulunaım adı. 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Başkan vekili 
Gaziantep 

S. Tanyeri 

Ankara 
Y. Kökcr 

Kocaeli 
L. Tokoğlıı 

Ordu 
B. 8. Baykal 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

K. KaraağaçUoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. B abur oğlu 

Kütahya 
l. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Malatya 
N. Akyurt 
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.MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

t'niversiie Personel Kanunu tasarısı 

Kapsam : 

MADDE 1. — Bu kanun Üniversiteler Kanununa tabi üniversite öğrettim üyelerinin ve öğre
tsin yardımcılarının aylıklarını, ödenekleriım ve diğer özlük işlerini düzenler. 

Atat/ürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik ÜniversiteMndıı öğretilin üyeleri, öğretim yardımcıla
rının aylıkları, ödenekleri ve diğer özlük haklan bu kanun hükümlerine göre tespit olunur ve 
ödenir. 

Öğretim üyeleri ve asistanlar sınıfı : 

MADDE 2. — öğretim üyeleri ve asistanlar smıfı; profesörler, doçentler ve asistanlardan 
oluşur. 

Bu sınıfta : 
a) Profesörler, profesörlüğe yükseldikleri ve atandıkları tarihi takibeden ay başından iti

baren, birinci derecenin ilk kademe aylığını, (kaşanılmış, hak olmamak şar tiyle) lalmaya başlarlar. 
b) Doçentler, doçentliğe yükseldikleri ve atandıkları -tariM takibeden aybaşından itdibaren, 

4 noü derecenin ilk kademe aylığını (kazanılmış hak olmamak şar tiyle) almaya başlarlar. 
Yukardaki (a) ve (b) fıkralarına göre üst derac&ye atananlar, hu dereceleri kazanılmış hak 

olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kadeıme ilerlemesinden faydalanırlar. 
c) Asistanlar, (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı (maddesinin «Ortak 

hükümler» i ile getirilen kadem© ilerlemesi ve derece yükselmesi hariç) Devlet Memurları Ka
nunu hükümleri uyarınca öğrenim nilteliği ile süresine göre, girebilecekleri sınıfın derece ve kade
mesinin bir üst derecesinden işe başlarlar. 

Öğretim görevlileri ve diğer yardımcılar sınıfı : 

MADDE 3. — öğretim görevlileri ve diğer yardımcılar sınıfı; öğretim görevlileri, okutman
lar, uzmanlar ve çeviricilerden oluşur. 

Bunlardan, öğretim görevlileri, açık öğretim üyesi veya yardımcısı kadrolarından biri karşılık 
gösterilmek suretiyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıfın derece ve kade
mesinin iki derece üstünden, diğerleri ise bir derece üstünden işe başlarlar. 

MADDE 4. — 2 nci ve 3 ncü maddeler uyarınca elde edilen dereceler, üniversiteden ve bu ka
nuna tabi diğer müesseselerden ayrılma halinde kaşanılmış hak teşkil etmez. 

Kadrolar : 

MADDE 5. — Üniversite öğretim üyeleri ile asistanların ve diğer yardımcıların kadroları, üni
versitelere bağlı fakülte ve diğer öğretim ve araştırma kurumlarının görüşü alınarak, üniversite 
senatoları tarafından tespiıt ve ilgili makama teklif edilir ve her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

Kadroların hazırlanması ile ilgili ortak esaslar, üniversitelerarası kurulca ve bir yönetmelik
le saptanır. 

Boş kadroların kullanılması : 

MADDE 6. — öğretim üyesi, asistan ve diğer yardımcılara ait boş kadrolara atanma yapılma
sına, yetkili organlar karar verdiği takdirde, bu kadrolar, gerekli nitelikleri taşıyan bütün üni
versiteler mensuplarına ve ilgililere açıktır. 

Bu husus yayın organları ile âlân edilir. 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Üniversite Personel kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3, — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Gösterge tablosu. : 

MADDE 7. — Üniversite öğretim üyeleriyle asistanların ve öğretimi görevlileriyle diğer yar
dımcıların aytoklarının hesaplanmasında Devlet Memurları Kanununa eMi gösterge tablosu esas 
alınır. 

Aylaklar Devlet Memurları için bütçe kanunlarında igösiterilen katsayı ile çarpılmak suretiyle 
hesaplanır. 

Ancak, üniversite rektörlerine 200, rektör yardımcılarına, fakülte dekanlarına, yüksek okul mü
dürlerime 150, profesörlere 100, (doçentlere 50, gösterge üstü uygulanır. 

Doktora ve uzmanhk öğrenimi : 

MADDE !8. — Yüksek öğrenimini ıtamamlaıdıkban sonra, hizmete girmeden 'önce veya hizmet 
sırasında yüksek lisans veya yüksek öğrenim üstü uzmanlık 'öğrenimi görenlere bir kademe ilerle
mesi, 'tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğlenim, dallarımda doktora yapanlara bir derece yük-
selımi&si uygulanır. 

Yüksek 'öğrenimlerini tamamladıktan sonra, yurt iıçinde veya yurt ıdışmda öğreıtim, araştırma 
ve inceleıme kurumlarında birinci fıkrada yazılı dereceler dışında ayrıca lilsanıs üstü öğrendim veya 
akademik çalışma ile geçirilmiş hizmet dışı sürelerinin üçte ikisi; her yılı üçin bir kademe ilerle
mesi verilmesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi yapılmak suretiylle, üniversitelerarası 
kurulca, ayrıca değerlendirilebilir. 

Bu fıkra uyarınca değerlendirilecek süreler kazanılmış hak aylıklarının yükseltilmesinde na
zara alınmaz. 

Derece yükselmesi : 

MADDE 9. — Giriş derecesinden gayrı bir derecedeki kadroda açılma olduğu takdirde bir 
alt derecedeki öğreıtiüm üyelerinden): 

a) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademle aylığını fiHen bir 
yıl aJlmış, 

b) Yükümlü bulunduğu görevleri yerine getirdiği ilgili kurumun yetkili kurulunca kararlaş
tırılmış olanlar, 

Bir üst dereceye yükseltilebilirler. 
Giriş derecesinden gayrı bir kadroda açılma olduğu takdirde bir alt derecedeki öğretim yar

dımcılarından; 
a) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını fiilen bir 

yıl almış, 
b) Yönetmeliği gereğince bir üst dereceye yükseltilebilecek nitelikte olduğu tespit edilmiş 

olanlar, 
Bir üst dereceye yükseltilebilirler. 

Kademe ilerlemesi : 

MADDE 10. — Öğretim üyeleri ve asistanlar ile öğretim görevlileri ve diğer yardımcıların ka
deme ilerlemesi, bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmasına ve aynı derecede ilerlenebi-
lecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır. 

Asistanlar ve öğretim görevlileri ile diğer öğretim yardımcılarının kademe ilerlemesi için yuka
rıdaki şartlara ilâve olarak olumlu sicil alma şartı aranır. Asistanlar ve öğretim görevlileri ile di
ğer yardımcılarının değerlendirilme usul ve esas lan Üniversitelerarası kurulca çıkarılacak bir Yö 
yetmelikle tespit edilir. 
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(Bütçe ve Plân Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Millet Meeâsi metninin 9 ncu maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerinde usul ve onay mercii : 

MADDE 11. — Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi için onay mercii üniversite ı^dktörü-
aür. 

Kademe ilerlemesi, fakülte, yüksek okul ve diğer kuruluşlarda İm kuruluşların yönettim (kurul
larının kararı ve rektörün onayı ile yapılır. 

Derece yükseltilmesi, fakülte, yüksek okul ve diğer kuruluşların ilgili fakülte kurulu, bulun
madığı hallerde benzeri kurulun kararı üzerine rektörün onayı lüe yapılır. Bu tgiibi kararların lalın-
ması sırasında kurula, hakkımda karar alınan şahıs dışındaki profesör ve doçent unvanını taşıyan 
üyeler katılırlar. 

Haklardan yararlanma : 

MADDE 12. — üniversite öğretim üye ve yardımcıları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı kanunla değişik 187 - 213 ncü maddeleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan 
faydalanırlar. 

Görevlendirme : 

MADDE 13. — Başka bir üniversitede, fakülte veya bunlara bağlı kuruluşlar ile diğer öğretim 
ve araştırma kurumlarında görevlendirilenlere, görev süresince, yol giderleri ve gündelikleri ge
nel hükümlere göre ödenir. 

Ödeme, üniversite hesabına görevlendirilenlere üniversitelerce, başka kurum hesabına görev
lendirilenlere ilgili kurumca yapılır. 

Öğretim yükü ve ek ders ücreti : 

MADDE 14. — Bağlı olduğu üniversite içinde, bir öğretimi üyesinin «öğretim yükü», görevli 
olduğu ders, seminer ve uygulama süresi, öğrenci miktarı ıda dikkate alınarak tMversdtelıerarası 
Kurulca hazırlanacak tüzükle tayin olıuıur. 

öğretim yükünü kemdi kurumunda dolduramayan öğrsHim üyeleri aynı üniversitedeki Öğrettim 
İşınımlarında öğretim yükünü doldurur. 

Üniversiteler Kanununa göre bağlı oldukları üniversitenin dışındaki resmî öğretim kuruluşla
rında öğretim görevi almalarına müsaade edilenlere görev karşılığında ek ders ücretleri verilir. 
Bu ücret o (kuruluşun bütçesinden ödenir. 

Aslî görevi üniversite dışında bulunan öğretim görevlilerine ve diğer yardımcılara ders saati 
itibariyle ücret ödenir. 

Dar3 saati basma ödenecek ücretin miktarı her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği : 

MADDE 15. — Kuruluş ve gelişmesinde güçlük olan üniversite veya kuruluşlarda geçici veya 
sürekli görev yapan öğretim üye ve yardımcılarına «kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği» verilir. 

Bu kuruluşlarda ödenecek «kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği» her yıl Yüksek Öğretim Ku
rulunun kuruluş ve gelişme güçlüğünün derecesine göre tespit edeceği miktarlar gözönünde bu
lundurularak bütçe kanunlarında gösterilir. 

îş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 

MADDE 16. — Üniversite rektörleri, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, yüksek okul mü
dürleri, profesör ve doçentlere iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı olarak, ek göster-
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(Bütçe ve Plân Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Mîllet Meclisi metninin 16 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 288) 
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ge hesaba katılmaksızın, her ay kadro aylıkları tutarının % 35'i oranında ilâve bir ödemede bulu
nulur. 

Yukarıdaki fıkra dışındaki öğretim üye ve yardımcılarına bahis konusu zam olarak her ay 
kadro aylıkları tutarının % 40'ı oranında ek bir ödeme yapılır. 

Bu ödeneği Üniversite dışında görev alanlar veya serbest meslek icra edenler alamazlar. 
Üniversite tıp fakültelerinde kurulacak döner sermayeden faydalanan kurum ve hastanelerde 

çalıştırılacak tabip, diş tabibi, meslek okullarından ve meslekî kurslardan mezun yardımcı per
soneli ile eczacı, biyolog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, sağlık idarecisi, 
kimyager, kimya lisansiye, kimya mühendisi ve veterinerlere her ay maaşlarına munzam olarak 
2 500 lirayı geçmemek üzere döner sermaye gelirlerinden karşılanan bir tazminat verilir. 

Ancak tazminat alanlar, hariçte serbest olarak meslek ve sanatlarını icra edemezler. Resmî ve 
özel her hangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli (Ek öğretim görevi hariç) ek görev 
alamazlar. 

ilgili organlarca tespit olunacak yönetmeliğe göre günlük normal çalışma saatleri dışında ku
rum ve hastanelerin dâhilinde ve haricinde hizmet görecek dördüncü fıkrada yazılı personele 
prim verilir. 

Yukarıdaki hükümlerin uygulanacağı kurum ve hastanelerde çalışacak personele verilecek taz
minat miktarı ve ödeme şekil ve şartları bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yurt dışmda görevlendirme : 

MADDE 17. — Üniversiteler Kanununa göre yurt dışında görevlendirilen öğretim üye ve yar
dımcılarına Devlet memurlarının tabi olduğu esaslara göre ödemede bulunulur. 

Emekliliğe sayma : 

MADDE 18. — Üniversite öğretim üyelerinin ye yardımcılarının Emekli Sandığına tabi olmak
sızın, doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri sürenin 
en çok 5 yılı Emekli Sandığı Kanununa göre borçlanmaları şartı ile emekliliğe esas hizmet sürele
rine eklenir. Bu kimseler adına borç kaydedilecek miktar, borçlandırılan sürenin geçtiği tarihler
deki kesenek ve karşılıklar oranına göre ve o tarihlerde meslekte bulunmuş olsalar idi almaları 
gereken aylık tutarı üzerinden, üç yılda bir terfi etmişçesine hesaplanarak tespit olunur. 

Bu madde hükmünden yararlanabilmek için; öğretim üyelerinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde, öğretim üyeliğine yeniden atanacak olanların, atandıkları tarihten 
itibaren 2 yıl içinde T. C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurmaları şarttır. 

Uygulama başlangıcı : 

MADDE 19. — Bu Kanunun aylıklarla ilgili malî hükümleri 1 . 3 . 1970 tarihimden, aylıklar 
dışındaki ödemelerle ilgili hükümler bu Kanunun yayımını tafkibeden aybaşından itibaren geçer
li olmak üzere uygulanır. 

Şu kadar ki, Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki durumu itibariyle ve bu Kanun hükümle
rine göre yapılan intibak sonucunda tespit edilen yeni derece ve kademe aylığı ile, 1.3.1970 ta
rihinden bu Kanunun yürürlük tarihine kadar, bu Kanun gereğince yapılacak intibaka esas olan 
aslî görevinden dolayı kaldırılan hükümlere istinaden ödenen aylık, ücret, 819 sayılı Devlet Me
murlarına Avans Suretiyle Ödeme Yapılmasına Dair Kanun uyarınca ödenen avanslar ile aynı Ka
nunun 1 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 30.12 .1971 tarih ve 1508 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre avans suretiyle yapılan ödemelerle bu gibi ödemeler toplamı mahsup edildik
ten sonra, noksan ödeme yapılmış ise, fark ilgiliye ödenir. Fazla ödeme yapılmış ise ilgiliden teh-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 288) 
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(Bütçe ve Plân Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 17. — Millet Met iisi metninin 17 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 
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sil olunur. (Ek görev ücreti, vekâlet ücreti, fazla mesai ücreti ve 6245 sayılı Kanuna göre yapılan 
ödemeler bu mahsupta dikkate alınmaz.) 

1.3.1970 -1 .6 .1973 dönemi için yapılan noksan ödemelerin tediye şekli ve tarihleri Ba
kanlar Kurulunca tespit olunur. 

Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler : 

MADDE 20. — Bu Kanun hükümleri, 7334 sayılı kanun ve ekleri ile kurulan İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademilerinin, 1172 sayılı kanunla kurulan Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin ve 
1184 ve 1418 sayılı kanunlarla kurulan Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin ve 1472 
sayılı Kanunla üniversite ve akademilere bağlanmış olan yüksek okulların öğretim üye ve yar
dımcıları hakkında da uygulanır. 

Ancak, i. T. i. Akademilerinde Akademi Başkanı, Akademi Profesörler Kurulu ve Akademiler
arası Kurul, bu Kanundaki üniversite rektörü, Üniversite Senatosu ve Üniversitelerarası Kurulun 
görevlerini; Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde Akademi Başkanı, Akademi Genel Kurulu ve 
Akademilerarası Kurul, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde ise Akademi Başkanı, 
Akademi Yönetian Kurulu ve Akademilerarası Kurul, Üniversite Rektörü, Üniversite Senatosu ve 
Üniversitelerarası Kurulun görevlerini yaparlar. 

MADDE 21. — Bu kanun hükümleri, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu 
Amme idaresi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları (Do
çentler gibi) ve asistanları hakkında da uygulanır. 

Bu kanun hükümleri gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan kararlar bu kurum 
mensuplarına da aynen uygulanır. 

Bu kanunla Senato ve diğer kurullara verilen görevler Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi 
Enstitüsü İdare Heyeti tarafından ifa edilir. 

İntibak işlemlerini yapacak merci : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna tabi öğretim üye ve yardımcılarının intibak işlemleri 9 üye
den oluşan Merkez İntibak Komisyonunun Yönetmelikle tespit edeceği genel esaslar içinde ilgili 
üniversite ve bu kanuna tabi müesseselerce teşkil edilecek intibak komisyonları eli ile bu kanun 
hükümlerine göre yapılır. 

Merkez intibak Komisyonuna, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Personel Dairesin
den birer temsilci, bu kanuna tabi üniversitelerden üç temsilci ve bu kanuna tabi diğer müesse
selerden üç temsilci katılır. Üniversite temsilcilerini ilgili üniversite rektörleri, bu kanuna tabi di
ğer müesseselerin temsilcilerini bu müesseselerin başkanları bir arada yapacakları toplantıda se
çerler. 

Merkez İntibak Komisyonunca 1 nci fıkraya göre hazırlanması öngörülen Yönetmelik bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yürürlüğe konulur. 

İntibak komisyonlarının kararlarına karşı Merkez intibak Komisyonuna, kararların tebliği ta
rihinden itibaren ilgililerce 30 gün içinde itiraz edilebilir. 

Merkez intibak Komisyonu itirazları en geç 60 gün içinde karara bağlamakla yükümlüdür. 

İntibak işlemleri için süre : 

GEÇİCİ MADDE 2. — intibaklar geçici 1 nci maddede sözü geçen yönetmeliğin yürürlüğe gir
diği tarihi üzleyen aybaşından 'itibaren en geç üç ay içinde bitirilir. Bu süre içinde eski hükümlere 
göre yapılmaJkta olan ödemelere devam olunur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 288) 
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(Bütçe ve Plân Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabui edil
miştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 288) 
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İntibak işlemlerinde diğer hususlar : 

GEÇİCİ MADDE 3. •— Bu kanun kapsamına giren personelin ıbu Ikanun gereğince yapılacak 
inltdfoaJklar sonumda girebilecekleri derece ve kademelerimde lalacakları aylık tutarları Sile /bu ka
nunla öngörülen diğer ödemelerin toplamı 7244 sayılı Kanunla ıtespdıt .'edilen aylık tutarlarıma çe
şitli kanunlarla yapılan her türlü zam, avans, ödenek ve tazminatın leMenmiesinden sonra elde edi
lecek ımıilktardan iaşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmjeısi su
retiyle giderilinceye kadar ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun 2 nci maddesindeki başlangıç dereceleri esas alınmak sure
tiyle, profesörlerin ve doçentlerin (kadrosuna bakılmaksızın) bu kanuna göre değerlendirilmesi 
öngörülen hizmetlerde geçen sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesi, her 3 yılı bir derece yük
selmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerindeki başlangıç dereceleri ıesas alınmak suretiyle asis
tan, öğretim görevlisi ve diğer yardımcıların bu kanun kapsamına giren kurumlarda başarılı ge
çen hizmetleriyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ek ve tadillerine göre değerlendirilmesi 
öngörülen hizmetleri birleştirilerek her yılı bir kademe ilerlemesi, her üç yılı bir derece yükselme
sine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Yapılacak değerlendirilmede bu kanunun 8 nci maddesi hükümleri de gözönünde bulunduru
lur. 

Ancak, öğretim üye ve yardımcıları bakımından bu intibak 'kendilerinin Devlet Memurları 
Kanunundaki hükümlere göre intibak ettirilebilecekleri derece v« kademelerden daha aşağısına 
yapılamaz. «Bu gibilerin kazanılmış haklan saklı tutulur». 

GEÇİCİ MADDE 5. — intibakların tamamlanmasını müteakip, intibak sonuçlarına ve yeni ih
tiyaçlara göre, tespit edilen kadro cetvelleri büt?e kanunlarına ekleninceye kadar kadro aranmak
sızın usulüne uygun olarak düzenlenmiş intibak formlarına dayanılarak aylık ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Personel Kanunundan evvel emekli olmuş profesörlerin intibakları 
2 nci maddedeki hükme göre yapılır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 7. — a) 31 . 3 . 1926 tarih ve 788 sayılı, 20 . 6 . 1927 tarih ve 1108 sayılı, 
30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı, 28.2.1959 tarih ve 7244 sayılı kanunlarla bunların ek ve tadiUerindeki 
hükümlerin bu kanuna tabi kurumlar için uygulanması, bu kanunun yayımı tarihinde sona erer. 

b) Bu kanunun 20 nci ve 21 nci maddelerinde sözü edilen kanunların bu kanuna aykırı hü
kümleri ; 

c) 13.6.1946 tarih ve 4936 sayılı kanun ile ek ve tadillerinin bu kanuna aykırı hükümleri, 
27 . 10 . 1969 tarih ve 1187 sayılı Kanun hükümleri; 

d) Bu kanuna tabi kurumların çeşitli teşkilât kanunlarındaki bu kanuna aykırı hükümleriy
le, yukarıdaki fıkralara göre yürürlükten kaldırılan kanunlara atıf yapan hükümleri; 

e) 819 sayılı Kanunu değiştiren 31 . 12 . 1971 tarih ve 1508 sayılı Kanun hükümleri; 
f) 22 . 5 . 1967 tarih ve 871 sayılı Kanunun 5 nci, 3 . 2 . 1969 tarih ve 1099 sayılı Kanunun 

3 ncü, 14 . 4 . 1970 tarih ve 1253 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri hükümleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Ancak, bu kanunun 15 nci maddesinde öngörülen «Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği» Bütçe 
kanunlarında yer alıncaya kadar yukarıdaki fıkrada bahsi geçen kanun hükümleri gereğince ya
pılan ödemelere aynı miktarlar üzerinden devam olunur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 288) 
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(Bütçe ve Plân Komisyonun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4, — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin geçici 5 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE Q, — Millet Meclisi metninin geçici 6 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — MDlet Meclisi metninin geçici 7 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 288̂  
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Yürürlük : 

MADDE 22. — Tasarının 22 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 288) 
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MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

••>—^>9<e*—<•• 
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Toplantı: 12 O O O 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İOV 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu mad
desinin (f) bendinin değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe ve 

Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/788; C. 
Senatosu : 1/206) 

(Not : M. Meclisi : S. Sayıfeı ': 887) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 .6 .1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7434 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 16 . 1973 ıtaritılli 127 ftifci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
rı oyla kabul edilen, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 (ncu fmaddteinih 
(f) Ibemlditaıin değiştirilmesi ve bu imaddeye iyeni bir benlt lekSDenmesi IhaManda (kanun itasansı, dos-
ya&ı iil'8 biır'lMa sunulmuştur. 

Saygılarılmla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Babanı 

Not : Bu tasan 26 . 2 . 1973 tarihinde Başkanlıkça ilk 'komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
14 . 6 . 1973 tarihli 127 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet M e dişi S. Sayısı: 887) 

Millî İSavun&na Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu 18 .6 .1973 
Esas No. : 1/206 
Karar N o. : 11 

Yiüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 . 6 . 1973 tarihli 127 nci Birleşiminde Öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
rı oyla kabul edilen, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesinin 
(f) bendinin değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkında kanun tasarısı, il
gili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Kamisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 
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Tasarı gerekçesinde açıkça izah edilen hususlarla beraber Hükümet temsilcilerinin tamamlayı
cı beyanları üzerine, Komisyonumuz; Millet Meclisi Gemel Kurulunca kabul edilen metnin aynen 
'kabulüne, 

Kanunun cİK-m'iniyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesine, 
Havalesi gcrt'ğmce İçişleri Komisyonuna, tevdi buyurulmak üzere , 

Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar vermiştir. 

Başlkan 
Nevşehir 

'. 8. At aşağım 

İzuııir 
0. Kor 

Sözcü 
Burdur 

F. Kmaytürk 

Tabiî Üye 
F. Özdilek 

İmzada buılunaırmadı 

istanbul 
C. Yıldırıım 

Kâtip 
Saımsıun 

E. İşıklar 

İçel 
T. Özdolay 

İmzada bulunamadı 

Aydın 
H. Goral 

İmzada bulunıaanadı 

Mardin 
A. Saraçoğlu 

Cırnıkuriıjet Senatosu 
İçişleri Komisi/onu 
Esas Xo. : 1/206 
Karar No. : 13 
Sıra No. : 25 

içişleri Komfflsyamı raporu 

Yüksek Başkanlığa 

17 . 6 . 1973 

Millet Meclisinin 1-1 . 6 . 1973 tarihli 127 nnci Birleşenin ele öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kabul edilen «926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu madde
sinin (f) bendinin değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı, ilgili Bakanlık temsilcisinin de iştirakiyle Komisyonumuzun 19 . 6 . 1973 tarihli toplantı
sında tetkik ve müzakere edildi. 
j Tasarının gerekçesinde vuzuha kavuşturula n hususlarla beraber Hükümet temsilcisinin ta
mamlayıcı beyanları üzerine, Komisyonumuz, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin 
aynen kabulüne, 

Tasarının önem ve mahiyetine binaen, Genel Kurulda öncelik, ve ivedilikle görüşülmesi te
mennisiyle, havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüikse'k Baş
kanlığa sunulmasına karar vermiştir. 

(Saygılarımla. 
Başkan Sözcü Kâtip 

7. T. Kutlar 31, Y. Mete N. D emir el A. 
Üye 
Altuntas 

üye 
('. Ortu< 

Üye 
11. Jlenteşeoğlu 

Üye 
N. Seyhan 

Uye 
A. Karakücilk 

Üye 
S. Oltan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 289) 
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Bütçe ve Plân Kotmfeyonu [raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 20 . 6 . 1973 

Esas No. : 1/206 
Karar No. : 84 

YüSkseik: Baştaamihğa 

Millet Meclisinin 14 . 6 . 1973 tarihli 127 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesi
nin (f) bendinin değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı, Millet Meclisi Başkanlığının 15 . 6 . 1973 tarihli 7434 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 20 . 6 . 1973 tarihli Birleşiminde Millî Savun
ma Bakanı İlhami Sancar ile Bakanlık temsilcileri ve İçişleri ve Maliye bakanlıkları temsilcileri 
de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerd Personel Kanununun 49 ncu maddesinin (f) 
bendinin değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesini öngörmektedir. 

Tasarının birinci maddesi, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun (f) ben
dinin (I) nci alt bendinde değişiklik yapmaktadır. Yapılan bu değişiklikle bekleme süresi veya 
uzatılan görevlerde görev süresi sonunda emekliye sevk edilen orgeneral - oranniraller ile bu sü-
reiler içerisinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral ve oramirallere kadrosuzluk taz
minatı verilmesi öngörülmektedir. 

Yürürlükteki hükme göre, hizmet süreleri uzatılan orgeneraller - oramiraller bu süre sonunda 
veya içerisinde emekli edilmeleri halinde kadrosuzluk tazminatı alamayacaklardır. Bu durum
da şahsın kazanılmış hakkı ihlâl edilmiş olacaktır. Yapılan bu değişiklik ile mevcut bir haksız
lık giderilmektedir. 

Tasarının ikinci maddesi üe 49 ncu maddeye (i) bendi eklenmektedir. Bu bent ile kuvvet 
komutanlığı görevinde bekleme süresini tamamlayan orgeneral - oramiralleriıı görev süreleri yaş 
haddini geçmemek üzere Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanının inhası, Baş
bakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı bir kararname ile bir yıl daha uzatıla
bilecektir. Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemiyecekleri gibi, atanma 
usulüne uygun bir işlemle kuvvet komutanlığı görevinden de alınabileceklerdir. 

Bu şekilde bekleme süresi uzatılan orgeneral - oramiraller rütbe kadro oranı dışına çıkarıla
caklardır. Aynı şahsın Genelkurmay Başkanı olması halinde her iki makamdaki görev süreleri, 
uzatımı toplam üç yılı geçemiyecektir. 

Bekleme süresinin sonunda bir kuvvet komutanlığına atanan orgeneral veya oramiral, tatbi
katta bir yıl veya daha az süre ile hizmet olanağı bulmaktadır. Bu süre ise kuvvet içinde köklü 
bir icraata girişmeye yeterli olamamaktadır. Bu sakıncayı gideren ve aynı zamanda, gerek kanu
nen iki yıl görevde bırakılmak ve gerekse kararname ile hizmeti uzatılmak suretiyle dört yıllık 
rütbe bekleme süresinden fazla hizmet edecek kuvvet komutanı orgeneral ve oramiraller normal 
bekleme süresinin hitamından itibaren kadro oranı dışına çıkarılarak orgeneral-oramirallik rütibesindeki 
bir kadronun kapalı kalmasını önleyen bu tasarı anılan yararlarından dolayı komisyonumuzca da 
benimsenmiştir. 

III. - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinin görülmelerinde uygulamaya ilişkin olarak geniş bir perspektif 
içinde bâzı sakıncalar ileri sürülmek suretiyle bu sakıncaların giderilmesi yolunda ileri sürülen 
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öneri ve getirilen metin, tasarının böyle bir değişiklikle kanunlaşmasının gecikmesine sebep ve 
âmil olacağı ve böylece tasaıının kanunlaşmasından beklenen yararın da gerçekleşmesini ve sonuç 
vermesini engelleyeceği cihetle komisyonumuzca benimsenmemiş ve bu öneri getirilen metin hak
kında mütalâası sorulan Millî Savunma Bakanı İlhami Sanear Millet Meclisince kabul olunan 
metnin lehinde olduklarını ve öneriye katılmadıklarını beyan ve ifade etmişlerdir. 

III. - Tasarının, Türk Silâhlı Kuvvetlerine getireceği yarar ve hizmet ihtiyacını gözeten ko
misyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını 
da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Uşak 

31. F. Atayurt 

Kâtip 
/ . Yetiş 

Bu kanunda Sözcü 
Edirne 

31. N-. Ergendi 

Manisa 
D. Barutçuoğlu 

Toplantıya katıldı 
Gece oturumda bulunamadı 

Tabiî Üye 
31. özgüneş 

Başkan V. 
Gaziantep 

8. Tanyeri 

Ankara 
F. Köker 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Ordu 
B. S. Baykal 

Elâzığ 
S. Hazerdağh 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

K. Kar aağaçh oğlu 

C. Bşk. Sec. Üye 
S. Babüroğlu 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Talbiî Üye 
2 nci madde için söz hakkım 

Saklıdır 
K. Karavelioğlu 

Malatya 
İV. Akyurt 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 49 ncu maddesinin (f) bendinin 
değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent 

eklenmesi hakkında kanan tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı T. S. K. Personel 
Kanununun 11 . 6 . 1970 tarih ye 1301 sayılı 
Kanunla değişik 49 nen maddesinin (f) bendi
nin (I) ne i alt bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

f) (I) Bekleme veya görev süresi sonunda 
emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde 
kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral 
ve oramirallere, 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 11 . 6 . 1970 tarih 
ve 1301 sayılı Kanunla değişik 49 ncu madde
sine (i) bendi eklenmiştir : 

i) Kütbe bekleme süresinin son iki yılı içe
risinde kuvvet komutanlığına atanan orgeneral 
ve oramirallerin, rütbe bekleme süresi sona erse 
dahi bu görevde kalış süresi iki yıl olup bu sü
renin başlangıcı göreve katıldığı tarihi takibe-
den aybaşı itibar olunur. Bu süre Genelkurmay 
Başkanının teklifi Millî Savunma Bakanının 
inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaş
kanının onaylayacağı kararname ile bir yıl da
ha uzatılabilir. 

Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş 
haddini geçemeyecekleri gibi, gerektiğinde atan
ma usulüne uygun bir işlemle kuvvet komutan
lığı görevinden alınabilirler. 

Bu şekilde bekleme süresi uzatılan orgene
ral ve oramiraller rütbe kadro oranı dışına çı
karılırlar. Ayrı şahsın Genelkurmay Başkanı 
olması halinde her iki makamdaki görev süre
leri uzatımı toplam olarak üç yılı geçemez. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma, 
İçişleri ve Maliye bakanları yürütür, 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 49 ncu maddesinin (f) bendinin 
değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 49 ncu maddesinin (f) bendinin 
değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 ncim adde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTOE YE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 49 ncu maddesinin (f) bendinin 
değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2, — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 
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Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 2 9 0 

53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hak
kındaki Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/797; C. 

Senatosu : 1/213) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 863) 

Millet Meclisi 
Genci Sekreterliği 20 . 6 . 1973 

Kan un l ar Müdü rlüğil 
Sayı : 752S 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, 53 sayılı Devlet istatistik Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Xot : Bu tasan 12 . 3 . 1973 tarihinde Başlandıkça İlk Komisi/onu havale edilnâs ve Genel Kurulun 
19 . f> . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : S03) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

(.'umhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 20 . 6' . 1973 

Esas Xo. : 1/213 
Karar Xo. : 86 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Mecisinin 19 . G . 1973 tarihli 129 nen Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Kuruluş ve görevleri hakkındaki 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 20 . 6.1973 
tarihli ve 7528 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonu
muzun 20 . 6 . 1973 tarihli Birleşiminde, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Maliye Bakanlığı temsil
cisi de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

T. - Tasarı, 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna bir 
ek madde ekleyerek, Devlet İstatistik Enstitüsünün özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç 
gösteren geçici işlerde, zarurî hallere münhasır olmak üzere, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
Dairesinin görüşlerine dayanarak Bakanlar Kurulu kararı ile sözleşmeli yerli ve yabancı personel 
çalıştırılabilmesini öngörmektedir. 



Hızla gelişen ekonomimiz ve kalkman ülkemizde; istatistik, işletme, plânlama, araştırma, or
ganizasyon ve yönetim alanlarında, çağdaş bilim ve teknik yöntemlerin uygulanması, verimli bir 
biçimde aksamadan yürütülmesi çok önemli yer tutar. 

Elektronik bilgi işlemini, insangüeü ve zekâsı ile de elde etmek çok zor ve olanaksızdır. Bu 
3'oğıın hesap ve işlemlerin bilgisayar (Computer) kullanarak doğru, çabuk ve ekonomik olarak 
çözümde, bu değerli araçtan faydalanmak ancak, tecrübeli, bilgili .uzmanlaşmış personelle müm
kün olmaktadır. Bu durum karşısında Devlet İstatistik Enstitüsünde kullanılan tw E hafızalı disk 
ve teyp ünitelerinde çalışan personele çok büyük eğitim masrafları yapılmış ve enstitü önemli 
miktarda yatırımda bulunmuştur. Ancak, bu tür personele verilen eleman temininde güçlük \e 'ş 
riski gibi yan ödemelerin sağladığı malî olanaklar özel sektörün sağladıkları ile kıyaslanamayacak 
kadar az olduğundan, böyle personeli kamu kesiminde tutmak zorluğu ile karşılaşılmaktadır. 

Bütün bu gerçekleri dikkate alarak özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren iş
ler için yerli ve yabancı sözleşmeli personel istihdam etmenin hem memleket ekonomisine sağla
yacağı fayda bakımından, hem de enstitünün büyük emekle meydana getirdiği bilgi işlem merke
zinden yeterince istifade edebilmek için hazırlanmış bulunan tasarı, bu nitelikleri gözönürıe alı
narak komisyonumuzca benimsenmiştir. 

II. - Millet Meclisi metilinin 1, 2 \v '•> ncü maddeleri komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Komisyonumuzdaki görüşmeler sırasında, ; gerek' enstitü bünyesinde ve gerek diğer resmî sek
törde tesis olunan elektronik bilgi işlem ünitelerinin bütün kamu kuruluşları kapsamında ele 
alınıp, merkezî bir organizasyon haline getirilerek, bu ünitenin iş kapasitesi artımından diğer kamu 
kuruluşlarının da desteklenip istifade edebilmesi ve bu yolda müstakiilen yapacakları münferit ça
lışmalardan tasarrufta bulunulması ve sözü edilen ve merkezî nitelikte olması önerilen elektronik 
bilgi işlem merkezlerinin harcama kapasitesi içuıde rasyonel ve verimli bir çalışma düzeni için
de hizmet vermesi ve bu konuda gereken, hizmet standartlarının hazırlanması ve düzenlenmesi 
komisyonumuzca temenniye şayan görülmüş ve raporumuzda böylece ifade edilmesi karar altına 
alınmıştır. 

III. - Tasarının, enstitünün büyük emekle meydana getirdiği bilgi işlem merkezinden yete
rince istifade edilebilmesini ve memleket ekonomisine sağlayacağı faydayı gözeten komisyonumuz, 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasın! da karar altı
na almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığına saygıyle sunulur. 

Başkan Başkan V. 'Sözcü 
Uşa.]k Gaziantep Afyon Karahisar 

d/. F. Atayurt S. Tanyeri K. Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Kâtip Ankara O. Bşk. Seç. Üye 
İ. Yetiş Y. Kol:er >'. Babürejğhı 

Bu kanunda Sözcü 
Edirne Kocaeli Kütahya 

di. .A'. Erge iteli L. Tol;oğhı 1. E. Erdinç 
Toplantıda 'bulunamadı 

Manisa Ordu Tabiî Üye 
D. BarutçuoğJu B. S. Baykal K. KaravelioğJu 

Tahiî Üye Elâzığ Malatya 
M. Özgü neş S. Hazerdağlı X. Akyurt 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 290') 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanuna bir ek madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet İstatistik Enstitüsü
nün Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir: 

Ek madde — Devlet İstatistik Enstitüsü 
özel bir meslak bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç 
gösteren geçici işlerinde, zarurî hallere mün
hasır olmak üzere, Maliye Bakanlığı ile Dev
let Personel Dairesinin görüşlerine dayanarak 
Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmeli yerli ve 
yabancı personel çalıştırabilir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer, 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanuna bir ele madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nei 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 ııci 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

^ ® s * 
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Toplantı : 12 A A i 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 2 ö | 

5953 sayılı Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştırılanlar arasındaki 
münasebetlerin tanzimi hakkında Kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu raporu. (M. Mecli

si : 1/853; C. Senatosu : 1/215) 

(Not : M. EftsclM S. Sayısı : 916) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . G . 1973 

K'.ımı n lar M il d il rl ilğ il 
Sayı : 8040 

Cunıîıuriyeit Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclîsinin 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oyla kabul edilen, 5953, sayılı Bassın imesleğinde çalışanlarla (çalıştırılanlar arasındaki münase
betlerin tanzimi Ihaıkkmda Kanuna geçici bir mıdde ısklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Şahit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Xot : Bu tasan 14 . 6 . 1973 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 19 . 6 . 1973 tarihli 1.20 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kahul edilmiş
tir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 916) 
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Sosyal işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İsler Komisyonu 21 . 6 . 1073 

Esas No. : 1/215 
Karar No. : 11 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza 20 . G . 1973 tarihinde havale buyuruîan Millet Meclisinin 19 . G . 1973 tarihli 
129 ucu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarî oyla kabul edilen 5953 sayılı Basın 
mesleğinde çalışanlarla çalıştırılanlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkında Kanuna geçi
ci bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 21 . 6 . 19.'3 tarihli toplantısın
da ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Mezkûr kanun tasarısının genel gerekçesinde belirtilen hususlar ile ilgili Bakanlık temsilcileri
nin verdiği tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da aynen benimsenmiş olup adı geçen kanun 
tasarısının Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabulü; 

Tasarının önemine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan Sözcü Üye. 
Burdur İzmir İstanbul 

F. Kuıaytürk 31. Bozoldar B. Öztih'lcçine 

Üye Üye 
Krzurunı Trabzon 0. Bşk. S. Üye 

E. Somunoğlu A. S. Açjanoğlu V. Güvenç 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİÖİ METİN! 

5953 sayılı Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştı
rılanlar arasındaki münabesetlerin tanzimi hak
lında Kanuna geçici bir madde •eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE i. — 5953 sayılı Basın mesleğinde 
çalışan]arla çalıştırılanlar arasındaki münasebet
lerin tanzimi hakkında Kanıma aşağıda yazılı 
geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 20 nci mad
desinin birinci fıkrasındaki günlük gazetelerin 
intişar etmelerini yasaklayan hüküm, Türkiye 
Cumhuriyetinin Kuruluşunun 50 nci yıldönü
münün Kutlanması hakkındaki 30 . 3 . 1973 ta
rih ve 1701 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde 
gösterilen bayram süresince, uygulanmaz. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül'. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştı
rılanlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hak
kında Kanuna gerici bir madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

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

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen kabul edilmişti]". 

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

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

• * • • -

Cumhurivet Senatosu (S. Sayısı : 291) 





Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 292 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 25 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 

metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/231; C. Senatosu : 1/214) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 470) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1252 

20 . 6 . 1973 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 1973 tarihli 12# ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kabul edilen, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 12 . 3 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lan 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 470) 
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içişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/214 
Karar No. : 14 

21 . 6 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle g-örüşülerek 
işarı oyla kabul edilen, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı, Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle komisyonumuzda tetkik ve müza
kere edildi. 

Tasarı gerekçesinde izah edilen hususlar komisyonumuzca da benimsenmiş, 
Millet Meclisince kabul edilen metnin aynen kabulüne, 
Kanunun ehemmiyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesine, 
Grenel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına, 
Karar vermiştir. 

Başkan 
İ. T. Kutlar 

Bu kanunda Sözcü 
Üye 

N. Seyhan 
Kâtip 

İV. D emir el 

Üye 
A. Alt ini as 

Üye 
C. Ortaç 

Üye 
H. Menteşeoğlu 

Üye 
Muhalifim 
M. Y. Mete 

Üye 
S. O'Kan 

Üye 
A. Karaküçük 

Üye 
H. O. Bekata 

Cumfhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 292) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 25 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanımunun 25 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 25. — Polis teşkilâtı bulunmayan 
yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma komutanla
rı ile jandarma karakol komutanları bu kanun
da yazılı vazifeleri yapar ve yetkileri kullanır
lar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 25 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

« « • » i 

Cumlhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 292) 





Toplantı : 12 ^ İ Û O 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I\36 

Muhtaç Çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 

4'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/849; C. Senatosu : 1/228) 

(Not : JYL tMecliısi S. (Sarpa : 1922) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1973 

Ka n unlar Mü dürtü ğü 
Sayı : 8006 

(V:\ iHrRiYK7 SENATOSU BAŞKAMJfHNA 

Millet Meclisinin 21 . 6 . 1973 tarihli 131 nci .Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı cyla kabul edilen, Muhtaç Çiftçilere ödüne tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kar un tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur 

Saygılarımla, 

Sabit Osman Avcı 
'Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 7.6. 197H tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
21 . 6 . 1973 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
M ellisi S. Sayısı : 922) 

file://V:/iHrRiYK7
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Geçici Komisyon Baporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 21 . 6 . 1973 

Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Muhtaç Çiftçilere ödünç, tohumluk verilmesi ha'kkmdaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü 'maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı. Kcmisv onumuma 21 . 6 . 1973 tarihli toplantısında ilgili Bakan
lık temsilcilerinin de hazır bulunmasıyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, 1973 yılında Güney ve Güneydoğu illerinde meydana 
gelen 'kuraldık dolayısıyle 5254 sayılı Kanuna göre tohumluk talepleri, normal yıllara nazaran çok faz
la olacağı, bu itibarla, kanunun etkili bir şekilde uygulanır 'duruma getirilebilmesi için 1955 yılında
ki buğday fiyatları ile bugünkü buğday fiyatları -arasındaki farkın dört misline çıkmış olması da 
dilkkaıfce alınarak, T. C. Ziraat Bankasında 5254 sayılı Kanunun uygulanması için, her yıl Tarım Ba
kanlığı emrine ayrılan (50) milyon liranın (150) milyon liraya çıkarılmasını öngören tasarı Komis
yonumuzca da benimsenmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı dle sunulur. 

Başkan Sözcü 
Ankara Rize Afyon K. Sinop 

Y. Kök er M. Açı un K. Karaağarjıoğhı X. İnebeyli 

Balıkesir O. Bşk. S. Üye G-ümüşane Antalya 
M. Güler Ö. Derbil A. Cilaca .¥. Pırüiı 

Cumhuriyet Senatosu ( S. Sayısı : 293) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Muhtaç Çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi 'hak
kındaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 8 . 7 . 1948 tarihli ve 5254 sa
yılı Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk veril
mesi hakkındaki Kanunun 1 . 3 . 1950 tarihli 
ve 5580 sayılı, 2 . 7 . 1951 tarihli ve 5807 sa
yılı, 20 . 7 . 1953 tarihli ve 6182 sayılı ve 
30 . 6 . 1955 tarihli ve 6572 sayılı kanunlarla 
değiştirilen 3 ncü. maddesi aşağıdaki seikdl.de de
ğiştirilmiştir : 

Madde 3. — 1 nci maddede yazılı maksadı 
sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası, Tarım Bakanlığı emrine yıllık miktarı 150 
milyon lirayı geçmemek kaydıyle % 9 faizli 
(450) milyon liralık devvar tohumluk kredisi 
açar, bu krediden bir yılda kullanılanı (150) 
milyon liradan aşağı olduğu takdirde artanı 
•ertesi yıl için tahsis edilecek olan (150) milyo
na eklenerek kullanılabilmek, fakat daha er
tesi yıla intikal ettirilmemek kayıt ve şartıyle 
yıldan yıla devredilecek çiftçi üzerindeki to
humluk kredi bakiyesi tutarı (450) milyon li
rayı aşamaz. 

Açılan kredi o yılın ihtiyacını karşılamadığı 
takdirde evvelki yıl borçlarından yapılan tah
silata ve Maliyeye devredilmiş bulunan senet
lere göre ertesi yıla devredecek çiftçi üzerinde
ki kredi miktarı (450) milyon lirayı buluncaya 
kadar tohumluk tevziatı yapılabilir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

GEÇİCİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Muhtaç Çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hak
kındaki 5254 myılı Kanunun 3 ncü maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul olu
nan 1 nci aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Ticaret 
ve Tarım bakanları yürütür. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul olu
nan 2 nci aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul olu
nan 3 ncü aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu ( S. Sayısı : 293) 
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Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulunun 
fakülte haline getirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro veril
mesine dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/846; 

C. Senatosu s 1/212) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : ,908) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . 6 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7973 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 11973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Kekianliği Yüksek Okulunun fa
külte haline getirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro verilmesine dair 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı -

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 4 . 6 . 1973 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 908) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 21 . 6 . 1973 

Esas No. : 1/212 
Karar No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 9 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kabul edilen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulunun fa
külte haline getirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro verilmesine dair 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı. Hükümet temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere olundu. 
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmakta olan Diş Hekimliği Yüksek Okulunun 
daha fazla öğrenci alabilmesine olanak sağlayan ve eğitim ve araştırmanın daha yaygmlaştırıla-
bilmesini temin eden tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiş ve Millet Meclisince kabul olunan 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun ehemmiyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle, havalesi gere 
ğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına ka
rar verilmiştir. 

Bu kanunda 
Başkan ve Sözcü 

Aydın 
/. C. Ege 

Üye 
F. Halıcı 

Kâtip 
Bolu 

A. Yılmaztürk 

Üye 
E. A. Göktürk 

Üye 
M. Y. Mete 

Üye 
Â. Alt ay 

Üye 
0. Gümüşoğlu 

Üye 
M. Hazer 

Üye 
F. Tevetoğlu 

Üye 
S. Turan 

İmzada bulunamadı 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/212 
Karar No. : 89 

22 . 6 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanhğmm 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilik]e 
görüşülerek işarı oyla kabul edilen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulunun 
fakülte haline getirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro verilmesine dair 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 20 . 6 . 1973 tarihli ve 7973 sayılı yazıları ile, Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonumuzun 21, 22 Haziran 1973 tarihli birle 
simlerinde, Millî Eğitim ve Maliye bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcisi de hazır 
bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I. - Tasarı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde öğretime devam etmekte olan Diş 
Hekimliği Yüksek Okulunun fakülte haline getirilmesini öngörmektedir. 

Diş Hekimliği Yüksek Okulu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve ku 
ruluşundan bugüne kadar geçen on sene içinde hızla gelişmiş, öğretim üyesi, araç ve gereç bakı
mından daha fazla öğrenci eğitecek kapasiteye gelmiştir. Bugünkü durumuyle, her yıl alman 30 
öğrenciye ilâveten 100 öğrenci daha yetiştirebilecak yetenektedir. 

Bu gelişmeye paralel olarak, Ankara Üniversitesi Senatosu aldığı bir kararla okulu fakülte 
haline getirmiştir. Ancak gerekli muamelelerin tamamlanması ile yeni bir sorun ortaya çıkacak
tır. Tıp Fakültesi öğretim üyelerince ücretsiz verilen dersler, okulun fakülte olmasıyle ek görev 
haline gelecektir. Aslında tasarı 1040 sayılı Döner Sermaye Kanununun hükümlerini saklı tut
maktadır. İlişik cetvelleri ile de bu sakıncayı giderici mahiyette tedvin edilmiştir. İlerde bir prob
lemle karşı karşıya kalmmaması için Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkında 5239 sayı
lı Kanuna bu tasarının 1 nci maddesi ile 1 ve 2 sayılı kadro cetvelleri eklenmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 295) 
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Eğitim hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi için Üniversite Senatosu paralelinde hazırlanan 
ve temsieilerin verdikleri bilgiye göre, halen uygulanmakta bulunan ödeme düzeyine nazaran 
yıllık personel giderlerinin malî külfetinin 12 milyon lira civarında olacağı anlaşılan tasarı, ko
misyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

II . - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri ile geçici 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri 
ve 6 ve 7 nci maddeleri komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzdaki görüşmeler sırasında intikale ilişkin maddeler kanun tekniği yönünden 
eleştirilmiş, teferruata ait bu gibi hususların daha başka, yollarla tanzim edilebileceği görüşünde 
birleşilmiştir. 

III. - Tasarının, iki senedir kuruluşu hukukî açıdan gecikmiş. Diş Hekimliği Yüksek Okulu-) 

nun biran önce fakülteye dönüşmesinde, eğitim ve öğretim yönünden büyük faydalar gören komis
yonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da 
karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Uşak 

31. F. Atayurt 

Kâtip 
Ankara 
/. Yetiş 

Edirne 
31. N. Ergeneli 

Manisa 
D. Barutçuoğlu 

Toplantıya katılamadı 

Tabiî Üye 
M. özgüneş 

Toplantıya katılamadı 

Başkan V. 
Gaziantep 

S. Tanyeri 
Toplantıya katılamadı 

Ankara 
Y. Köker 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Ordu 
B. S. Baykal 

Toplantıya katılamadı 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

K. Karaağaçlıoğlu 

G Bşk. Seç. Üye 
S. B abur oğlu 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Malatya 
N. Akyurt 

Toplantıya katılamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 295) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
tesi Di§ Hekimliği Yükek Oku
lunun Fakülte haline getiril
mesi -ve yeni kurulan fakülteye 
kadro verilmesine dair 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı 

Millî Eğiştim Komisyonunun 
kabul ettiği mıeSin 

Ankara üniversitesi Tıp Fakül
tesi Diş Hekimliği Yükek Oku
lunun Fakülte haline getiril
mesi ve yeni kurulan fakülteye 
kadro verilmesine dair 5239 sa
ydı Kanuna ek kanım tasarısı 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği oneıtin 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
tesi Diş Hekimliği Yükek Oku
lunun Fakülte haline getiril
mesi ve yeni kurulan fakülteye 
kadro verilmesine dair 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — MiİM Meclisi 
metrıümiin 1 noi maddeisi Komis
yonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — mm&i Meclisi 
metninin 2 noi mladdesi Komis
yonumuzca da aynen kabul 
esdümiştir. 

MADDE 3. — MfiEet Meclisi 
metnimin 3 ncü maddesi Komis
yonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi Komis-
yoauumuzca da aynen kabul 
-edilmiştir. 

MADDE 1. — Ankara Üni
versitesi Rektörlüğüne bağlı 
olarak 4986 sayılı Üniversite
ler Kanununun 2 nci maddesi 
uyarınca açılmış bulunan Diş 
Hekimliği Fakültesine ait (1) 
ve (2) sayılı cetvellerde yazılı. 
kadrolar 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuruluş Kadrola
rı Kanununa bağlı (1) ve (2) 
sayılı cetvellere •eiMemmlstir, 

MADDE 2. — (1) sayılı cet
velde gösterilen Diş Hekimliği 
Fakültesi kuruluş kadrolansı-
dan, ilişik (3) sayılı cetvelde' 
gösterilen kadrolar 1973 malî 
yılında kullanılanı as. 

MADDE 3. — Ankara Üni
versitesi Diş Hekimliği Fakülte
sinde ek görevle çalıştırılacak 
ve dışarıda özel veya resmî 
herhasnıgi bir işi bulunmayan 
üniversite mensubu öğretim 
üye ve yardımcıları ile bu Fa
külte öğretim üye ve yardımcı
larının alacakları ek görevler 
dolayısıyie üniversite tasminat-
îarına halel gelmez ve bu gö
revler için yapılan ödemeler 
hakkında 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü uygulan
maz. 

MADDE 4. — öğretim üyele
riyle yardımcılarına ve tıp per
soneline döaier sermayeden öde
nek ve prim verilmesine iliş
kin 1044 sayılı Kanun hüküm
leri Diş Hekimliği Fakültesi 
için de geçerlidir. 

MADDE 1. — Mile* Meclisi 
metamin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninim 2 nci maddssi aynen 
ikabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü malddeısi aynsm 
kabul edilmiştir. 

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 295) 
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Millet Meclisininkabul ettiği 
metan 

MADDE 5. — Bu kanunun 
yürürlüğe girmesiyle Ankara 
Ünüverslitosli Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okuluna ait 
1'3 . 7 . 1967 güm ve 908 sayılı 
Kanun ve eki (1) sayılı cetvel
ce yazılı kadrolar kaldırıillnıış-
tır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Anka
ra üniversitesi Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okulu me
zunları Diş Hekimliği Fakülte
si mezunlarına tanınan ve tanı
nacak olan haklardan faydala
nacakları gibi, Diş Hekimliği 
Fakültesi mezunları da bu üni-
versitenün Diş Hekimliği Yük
sek Okullu mezunlarınla özel 
kanun, tüzük ve yönetmeliMer-
le tanınan haklardan faydala
nırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 13.7.1967 
gün ve 908 sayılı Kanunla ili
şik (1) sayılı cetveldeki kadro
ları işgal edenler bu kanunun 
yayınn tarihimde (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolara yeni
den tayinlerine lüzum olmaksı
zın atanmış (sayılırlar. izinli 
alanlar için işe başlama (kaydı 
aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Anka
ra Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Diş Hekimliği Yüksek Okulu
nun Döner 'Sermayesi, Ayniyalt 
defterinde kayıtlı demirbaş eş
ya, alet ve edevat, sıhhi mal
zeme Ankara Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesine idevro-
lunur. Devir işlemi üç ay için
de tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Halen 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
tesi Diş Hekimliği Yüksek Oku
lunun Tıp Fakültesinin Oelbeıci 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet 
Meclisi metininim geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul eidillmiş-
tir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet 
Meclisi metninin geçici 2 inci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — MiiMöt 
Mecliısi metninin geçici 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet 
Meclilsi metninim geçici 4 micü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

uriyet Senatosu (S. Sayısı 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kaJbul ©fetdği muetafli 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metnimin 5 nci maddeısi Koanıüs-
yonumuzca da aynen kabul 
eldilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet 
Meclisli metinlinin geçici 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet 
Meclisi metninim geçici 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — MMc-t 
Mecliisi metalimin geçici 3 ncü 
maddesi Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet 
Meclisi metaıMn geçici 4 ınıcü 
maddesi Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

: 295) 



Millet MedlMaini kabuS ettiği 
metfrn 

Hastanesinin iki binasındaki iş
gal ettiği kısımlardan Diiış He
kimliği Fakültesi, îhu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihteaı iti
baren en ocuk iki seme <daba fay
dalanır. Bu müddetin sonunda 
işg'al edilen kısımlar, Tıp Fakül
tesine boş alarak iade ediHıitr. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1973 
malî yıb Bütçe Kanununa bağ
lı, Ankara Üniversitesi Diş He-
kimliğii Yüksek Okulu Bütçe* 
si, bu kanun yünirtüğe girdik
ten sonra Maliye Bakanbğnun 
muvafakati ile Diş Hekimliği 
Faıkültesii bütcesiin© inkılâbeder. 

MADDE 6. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanuna 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Eğiıtiım Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet 
Meclisi meltniniin geçici 5 nıci 
maddesi aynen kabul ediılmiış-
tir. 

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

MADDE 7. — Milelt MeciM 
msJtminln 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul öttüğü. mneıttim 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet 
Meclisi msltninlm gıeıçilcl 5 nci 
maddesi Komisyonumuzca ela 
aynen kabul edllmiiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
melmıınin 6 ncı maddesi Koımıiıs-
yoniumuzca da aynen kabul 
eidilmıiştir. 

MADDE 7. — Millet MecM 
möîminin 7 nci imaddesli Komis
yonumuzca da aynen kabul 
eiiüimûstir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 295) 
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Jlilk't Mcci'sınin kabul ettiği metne bağlı cetveller 

Görevin çeşidi 

a) 
Profesör 

» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

b) 
Asistan 

» 
» 

öğretim 

Öğretim 

Üyeleri 

Adet 

Yardımcıları 

•_) 

4 
6 
6 
6 
6 
6 

3 
9 

17 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 

1 SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

10 Asbtaıı 
5 Uzman 
G » 
7 » 
8 » 
0 » 
ü Okutman 
7 » 
8 » 
!) » 

10 » 

Adeıt 

25 
1 
o o 
') 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

500 
1 100 

950 
800 
700 
600 
950 
S 00 
70i) 
600 
500 

2 SAYILI CETVEL 

(Jörevin cedidi Adet Ücret 

Do'kan 210 

Görevin c-esid i 

a) öğretim Üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

3 SAYILI CETVEL 

Adet Aylık | 1). Görevin çeşidi Adet Avlık 

b) öğretim Yardımcıları 

.1. 
') 
3 
3 
3 
3 
3 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

/ 
8 
0 

J0 
C> 

!) 
6 
8 

Asistan 
» 
» 
» 

L^nvan 
» 

Okutman 
» 

ırı 
1 
4 

10 
12 
1 
1 
1 
1 

800 
700 
600 
500 
700 
600 
950 
700 
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Milli Eğitini Konnsuorranuıi kabul ettiği cetveller 

Millet Meclisince İvaîbul olunan cetveller aynen 
Lîaljııl edilmişti]1 

Bütçe ve Plân Komisı-onunun Kabul ettiği 
cetveller 

Millet Meclisi metnine bağlı 1, 2 ve 3 sayılı 
cetveller Koni i eroinim uzca avnen 'kabul edilmls-

• > 0t < «ffis—— - < • • • 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 295) 



Toplantı: 12 *\{&G 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O 

Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (M. Meclis : 1/787; C. Senatosu : 1/210) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 884) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . 6 . 1973 

Kanunlar Müdilrlüğü 
Sayı : 7433 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

MiHet Meclisimin 19 . 6 . 1973 tariihli 129 ncu Birleşimiinde lönoelük ve ivedüiıkle -görüşülerek 
işarı oyla teabul /edilen, Eg-e thıiıversitesi Kuruluş kairolarına alüt 6053 saiyüı Kamına tek kamun 
tasarısı, (dasyaaı Ele fairlMe sunııhnuşitur. 

Saygılanmlıa. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisli Başkanı 

Not : Bu tasarı 26 . 2 .1973 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona hamle edilmiş ve Genel .Ku
rulun 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşid.erck kabul'•.-.edilmiştir. 

• (Mtfkt,Meclisi S. Samsi.: 884) 

M M Eğittim Kcamsyonu raporu 

.Cumhvriyvt Senatosu 
JtfiIMJEğiUm'.Komisyonu 21 . ti . 1973 

.Msas-No. : 1/210 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Milleit Meclisinin 19 . 6 . . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiraincle öncelik re ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, Ege. üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı, Komisyonumuza havale olunmakla ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Artan hizmet hacmine mukabil, 15 yıl önceki ölçülere göre düzenlenen bir kadro ile hizmet
lerin jiiıiitülemeyeceği gözönünde tutularak, bu boşluğu dolduracak olan bu tasarı Komisyonu
muzca da benimsenmiş ve Millet Meclisince kabul olunan maddeler aynen kabul edilmiştir. 
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Kanunun ehemmiyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülm'esi temennisiyle, havalesi gere

ğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar 
verilmiştir. 

Bu Kanunda Başkan ve 
Aydın 

t. C. Ege 

Üye 
F. Tevetoğlu 

Üye 
0. Gihmüşoğlu 

Sözcü Kâtip 
Bolu 

A. Yılmaztürk 

Üye 
F. Halıcı 

Üye 
S. Turan 

İmzada bulunamadı. 

Üye 
M. Hazer 

Üye 
Â Alt ay 

Vye 
H. A. Göktürk 

Üye 
M. Y. Mete 

Büfece Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe -ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/210 

Karar No. : 87 

Yüksdk, Başkanlığa 

22 . 6 , 1973 

[Millet Meclisi Başkanlığının 19 . 6 . 1973 tanihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek işarî oyla kabul edilen, Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 20 . 6 . 1973 tarihli ve 7433 sayılı yazdan ile 
'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 21, 22 Haziran 1973 tarihli 
Birleşimlerinde Millî Eğitim, Maliye Bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcileri de 
hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 6953 sayılı Ege Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa, ekli cetveldeki kadrola
rın ilâvesini öngörmektedir. 

1955 yılında Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulan Tıp Fakültesi, dar imkânlar içinde ve 
ancak 100 öğrenci kabul ederek eğitime başlamıştır. Kuruluşu takiibeden yıllarda, ülkemizin sağlık 
personeline olan ihtiyacı gözetilerek, imkânlar zorlanmak suretiyle öğrenci adedinin çoğaltılma
sı yoluna gidilmiştir. İlk yıllarda 100 öğrencilik kapasiteye sahip bulunan fakülte, giderek bu 
kapasiteyi 250 ve daha yukarı seviyeye çıkarmıştır. 

Gerek öğrenci adedindeki artış ve gerekse İzmir'de mevcut Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı ve belediye hastanelerinde fakülteye ayrılan 700'e yakın yatak, Bornova'da yapılan 1 400 ya
taklı fakülte hastanesinin hizmete giraıesi ile mevcut kapasite daha da zorlanmış ve hizmetlerin 
karşılanafcilmesi için kürsü adetlerinde de bâzı ilâveler zorunlu duruma gelmiştir. 

Mevcut kadrolarla artan hizmetlerin yürütülmicsi hiç şüphesiz mümkün olamamaktadır. Halen 
1 400 yataklı olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi 1974 yılı başında tamamlandığında 
1 700 yataklı olacaktır. 6953 sayılı Kanunla verilen 203 adet asistan kadrosuna 7353 sayılı Kanun
la 10 asistan kadrosu daha ilâve edilmiş ve asistan sayısı 213'e çıkarılmıştır. Ancak yeni yatak 
ve kürsü durumu gözönüne alınırsa fakültenin yeniden 250 asistana olan ihtiyacı meydana çıkar, 

Cumhuriyet Senatosu ;S. Sayısı : 296) 
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Tasarı kanunlaştığı zaman, temsilcilerden alman bilgiye ve halen uygulanmakta bulunan öde
me düzeyine göre, personel giderlerinin malî külfeti 10 milyon lira civarında olacağı anlaşılmak
tadır. Anealk, gene temsilcilerden alınan bilgiye göre, Üniversiteler Kanununun uygulanması so
nucu, asistanların mütehassıs olması öngörüldüğünden, 1973 senesinde bu kadrolardan muhte
melen 50 adedinden daha azmin kullanılabileceği anlaşılmaktadır. 

Bu açıklamalardan sonra, ülkemize sağlık alanında gertireceği hizmetlerinden dolayı tasarı Ko-
misyonumuzc a b enimsenmiştir. 

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

III - Eğitimin aksamamasmı ve çıkarılacak kadroların biran önce hizmete verilmesinde bü
yük yararlar gören Komisyonumuz tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

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

Başkan 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kâtip 
Ankara 
1. Yetiş 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Manisa 
D. Barratçuoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Toplantıda bulunamadı. 

Başkanvefcili 
Gaziantep 

S. Tanyeri 
Toplantıda 'bulunamadı. 

Ankara 
Y. Koker 

Kocaeli 
L.Tokoğlu 

Ordu 
B. S Baykal 

Toplantıda bulunanmdı. 

Elâzığ 
*S'. Ilazerdağlt 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

. A'. Karaağaçkoğlu 

Cunıhurbflşkatnınca S. Ü 
S. Babüroğlu 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
7ı. Karavelioğlu 

Malatya 
N. Akyurt 

T op 1 antı da bul un anıac 11. 

C umlmr iv et S en a tosu (K. Sayısı : 296) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Ege 'Üniversitesi Kuruluş 
Kadrolarına art 6953 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversi
tesi Kuruluş Kadrolarına ait 
26 . 4 . 1957 tarih ve 6953 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin'Tıp Fakültesi kısmına, 
dlişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan ilişik 
(2) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar 1973 malî yılında 
kullanılmaz. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
ka/bul ettiği metin 

Ege Üniversitesi Kuruluş 
Kadrolarına ait 6953 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı 

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

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

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

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

Bütçe ve 3>lân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Ege'Üniversitesi Kuruluş 
Kadrolarına ait 6953 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metalinin 1 nci maddesi Ko
misyonumuzca da aynen kaibul 
edilmiştir. 

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi Ko
misyonumuzca da aynen kabul 

I edilmiştir. 

Cumhuriyet iSenatosıı (S. Bayisi : 296) 
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Mület Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller 

(1) Sa/yılı cetvel 

Aylık 
I). •Memuriyetin nev'i Adet tutarı 

Öğretim Yardımcıları 
7 Asistan 
8 » 
9 Asistan 

10 > 

(2) Sayılı cetvel 

Öğretim Yardımcıları 
7 Asistan 10 800 
8 » 25 700 
9 Asistan 45 600 

10 > 50 500 
1 ve 2 sayılı cetveller aynen kabul edilmiş

tir. 

Milli Eğitim Komisyonunun kabul ettiği cetveller 

Millet Meclisince kabul olunan cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği cetveller 

Millet Meclisi metnine bağlı 1 ve 2 sayılı 
cetveller Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

n <*m^ • • 

15 800 
35 700 
60 600 
70 500 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 206) 





Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 297 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (M. Meclisi : 1/817; C. Senatosu : 1/211) 

(Not : M. Mec&i S. İSayısı : 886) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kan un lar Mü dürlüğü 
Sayı : 7618 

20 . 6 . 1973 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oyla kabul edilen, 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

yot : Bu tasan 2.4. 1973 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 886) 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/211 
Karar No. : 15 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

21 . 6 . 197i 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 197:5 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek, 
işarı oyla kabul edilen 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun 
tasarısı, Hükümet temsilcilerinin de iştiraki ile tetkik ve müzakere olundu. 

Az dil bilerek liselerden gelen öğrencileri yoğun bir dil eğitimi verecek liselere ve yüksek öğ
retim müesseselerine yabancı dil öğretmeni yetiştirmeyi amaç edinecek bir yüksek okulun açılması 
maksadıyle getirilen tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiş ve Millet Meclisince kabul olunan 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 
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Kanununun ehemmiyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle, havalesi ge
reğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına 
karar verilmiştir, 

Bu kanunda Başkan 
ve Sözcü Kâtip 

Aydın Bolu Üye 
/. C. Ege A. Yümaztürk Â. Alt ay 

Üye Üye Üye 
F. T ev et oğlu F. Halıcı H. A. Göktürk 

Üye Üye Üye 
O. Gümüşoğlu S. Turan M. Y. 31 ete 

İmzada bulunamadı 

Üye 
M. Hazer 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Lve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/211 22 . 6 . 1973 
Karar No .: 88 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığının 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek iş'ari oyla kabul edilen, 5247 sayılı istanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu
nu ek kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 20 . 6 . 1973 tarihli ve 7618 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 21, 22 Haziran 1973 tarihli 
Birleşimlerinde Millî Eğitim ve Maliye bakanlıkları ile Devlet Plânlama. Teşkilâtı temsilcileri de 
hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa, ekli cetveldeki 
kadroların ilâvesini öngörmektedir. 

Yurdumuzdaki orta dereceli okulların birçoğunda, lisan öğretmeni ya mevcut değil ya da eh
liyetsiz vekil öğretmenler tarafından öğretini yapılmaktadır. Öğretmeni bulunan okullardan me
zun olan öğrenciler üniversite giriş sınavlarında daha iyi sonuçlar almakta bu durum ise eşitlik 
prensibini zedelemektedir. 

Orta dereceli okullara lisan öğretmeni yetiştiren kurumlardan biri olan, İstanbul Üniversite
si Edebiyat Fakültesine bağlı Alman, İngiliz ve Fransız Filolojileri, müfredatlarının ağırlık: nok
talarını bilimsel çalışmaya ayırmaktadırlar. Filolojileri bitirenler geniş kültüre sahip, her türlü 
problemi rahatça halledebilecek seviyede yetiştiklerinden, büyük şehirlerde çok iyi imkânlarla iş 
bulabilmekte, bu nedenle yurdun çeşitli yerlerine dağılmış bulunan orta dereceli okullara öğret
men olarak gitmemektedirler. Ayrıca, filolojiler çok iyi dil bilenleri yetiştirmek gayesi ile de ku
rulduğundan, liselerden muhtelif bilgi seviyesinde gelen öğrencileri filoloji derslerini taikibede-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 297) 



eek ^seviyeye getirmek için ayrı ayrı kurslar tertiıbetmekte, bu durum öğrenim süresinin bir, iki 
yıl daha jazaınîasına sefböbolmaktadır. i Bu aksaklıkları gidermek içim liselerden az ddl bilerek ge
len öğrmclfcfiri, rmıetodlu bir dil eğitimi ile orta dereceli öğretim müesseselerinin, öğretmen ihti
yacını karşılayacak seviyede bir yüksek okulun 'acıkması faydalı olacağı gerekçesi ile hazırlanan 
ve malî külfetti halen uygulanmakta bulunan ödeme düzeyime göre y ı l ık 12 milyon Mra civarında 
personel :giıderl>eıri olan bu tasarı, Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

I I - -MiiUet" metninin 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

III - Tasarının, eğitim hizmetlerindeki büyük bir boşluğu dolduracağını gözeten Komisyonu
muz, G-enel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar 
altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Başkan V. 
Gaziantep 

S. Tanyeri 
Toplantıda ıbuluMamadı 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

K. Karaağaçhoğlu 

Kâtip 
Ankara 

1. Yetiş 

Ankara 
Y. Köker 

C. Bşk. Seç. Üye 
S. Babüroğlu 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

KoeaeM 
L. Tokoğlu 

Kütahya Manisa Ordu 
/ . E. Erdinç D. Barutçuoğlu B. S. Baykal 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Tabiî "Üye 
K. Karavelioğlu 

Tabiî Üye 
M. özgüneş 

Toplantıda bulunamadı 

Elâzığ 
S: Hazerdağh 

Malatya 
N. Akyurt 

Toplantıda bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
Kuruluş kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 
MADDE 1. — 4936 sayılı 

Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi uyarınca İstanbul Üni
versitesinde Rektörlüğe bağlı 
olarak açılan Yabancı Dil Yük
sek Okuluna ait ilişik 1 ve 2 
sayılı cetvellerde yazılı kadro
lar, 5247 sayılı Kanuna bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetvellere ek
lenmiştir. 

MADDE 2. — Yabancı Dil 
Yüksek Okulunda mevcut ve 
kurulacak kürsülerdeki ve kür
süsü bulunmayan dersleri okut
mak için atanacak öğretim 
üyesi bulunmadığı takdirde di
ğer fakültelerin öğretim üye
leri ve yardımcılar kadrolara 
ek görevle atanabilirler. 

MADDE 3. — Yabancı Dil 
Yüksek Okuluna ek görevle 
atanan öğretim üyeleri ile yar
dımcılarına Üniversiteler Ka
nununun değişik 32 nci madde
sine göre tazminat Verilmeye 
devam edileceği gibi hakların
da 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi de uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan (3) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar 
1973 malî yılında kullanılmaz. 

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

MADDE 5. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5247 sayılı İstanbul Vniversitesi 
Kuruluş kadroları Kanununa ek 

kanun tasarısı 
MADDE 1. —• Millet Meclisi 

metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

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

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisi metninin geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü geçici maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

ariyet Senatosu (S. Sayısı : 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

5247 sayılı İstanbul Vniversitesi 
Kuruluş kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 
MADDE 1. — Millet Meclisi 

metninin 1 nci maddesi Ko
misyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

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

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

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisi metninin geçici mad
desi Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

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

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

297) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağh cetveller 
(1) SaVılı cetvel 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Yabancı Diller Yüksek Okulu 
(öğretim üyeleri) 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 Doçent 
6 » 

Öğretim Yardımcıları 

8 Asistan 
9 Asistan 
4 Uzman 
5 > 
4 Okutman 
5 » 
6 » 
7 
8 
9 
4 
5 
4 
5 
6 

> 

Uzman 

Okutman 

000 
750 
500 
250 
100 
950 

700 
600 
250 
100 
250 
100 
950 
800 
700 
600 
250 
100 
250 
100 
950 

D. Görevin 

7 > 

(2) Ba^nla cetvel 

Yüksek Okul Müdürü 

(3) Saiyıflı cetvel 

Profesör 

Sayı Aylık 

* 
» 

Doçent 

Asistan 
> 

Öğretim Yardımcıları 

2 800 
2 700 
2 600 

170 

000 
750 
500 
250 
100 
950 

700 
600 

Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği cetveller 
Millet Meclisince kabul olunan cetveller ay

nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği cetveller 

Millet Meclisi metnine bağlı 1, 2 ve 3 sayılı 
cetveller Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 
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Toplantı: 12 i 

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 

Kimlik Bildirme kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçiş
leri komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 

Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/711: C. Senatosu : 1/226) 

(Not : M. Meclisi S. ISayısı : (913) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6603 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet MeclisMn 19.6.19T3 tarihli 129 ncu Bkleşimkıde öncelik ve üvekülükle igöriişiilerek işarı 
oyla IkaTral lödfltem, Kümlk Bildirme tamım tatearası, dolay akı lüe birlkte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Şahit Osman Avcı 

Millet Meclisi Bakkam 

Not : \Bu tasarı 6 . 10 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İR Komisyona havale edilmiş ve Genci Kurulun 
19 . 6 . 1973 tarihli 129 mcu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi .S. Sayısı : 913) 

Greöici Komifcyoıı Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 21 . 6 . 1973 
Esas No. : 1/226 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 Haziran 1973 tarifeli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işarı loyla kabul edilen, Kimlik Bildirme kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 21 Ha
ziran 1973 tarihli ve G6Û3 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cum
huriyet Senatosunun 21 Haziran 1973 tarifeli 76 neı Birleşiminde, İçişleri ile Anayasa ve Adalet ko-
nıisyonlla.rınıdan beşer üyenin katılması sureti ile kurulup, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Ka
nununda değişildik yapılmasına dair kanun tasarısını görüşmekte oilan Geçici Komisyonumuza ha
vale edilmiş ve Geçici Kamisyonumuzun 21 Haziran 1973 tarihli Birleşiminde İçişleri ve Adalet ba
kanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olunmuştur. 
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I) Tasarı, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu, (toplum ve kişi yararı yönünden nüfus yerleşimi 
ve hareketlerinin; yaibancıların geliş ve gidişlerinin ve kaldıkları yerler itibari ile takip edilebil-
iinelerini temin edecek be l i kayıt sistemlerinin getirilmesini öngörmektedir. 

Gerçekten, tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu, top
lum ve kişi yararı yönünden, ülkemizdeki nüfus yerleşimi ve hareketlerinin; yaibancıların geliş ve 
gidişlerinin ve çalıştıkları yerler itibari ile durumlarımın tespiti, özellikle son zamanlarda devleti
mizin ülkesi ve millet ile bölünmezliği gerçeğine yönelmiş yıkıcı eylemler sırasında önemli bir ko
nu olarak ortaya çıkmış ve bu menfur emel sahiplerinin takiplerinde karşılaşılan yetersizlik ve 
sonuçsuzluk bu konuda dalha ciddî bir düzenleme tesisinin gereğini ortaya koymuştur. 

'Tasarının gerekçesimde, vatandaşın seyathaıt, dilediği yerde oturma ve dilediği alanda çalışma 
hıürriyetinin, Anayasa ile sağlanmış temel haklardan olduğu ancak, kamu (güvendiğini ve düzenüni 
sağlamakla görevli Devlet örgütlerinin bâzı konu'larda bilgi sahibi olması gerektiğine değinilmek
te ve bu gereği karşılayabilmek maksadı ile işibu tasarının önerildiği (beyan ve ifade edilmektedir. 

Arz deilen görüşle!* ile getirilen tasan, Komisyonumuzca, milletçe yaşadığımız acı. gerçekler 
gözetilerek kamu güvenliği, toplum ve kişi yararı yönünden faydalı mütalâa edilmekle benimsen
miştir.. 

II) Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, geçici 
nnadde 1, 2, 3, 20 ve 21 nıci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III) Tasarının kamu güvenliği ve hür demokratik düzenin işleyişinde önemli fonksiyon göze
tilerek Genel Kurulda öncelik ye ivedilikle 'görüşülmesi hususunda Komisyonumuzca istemde bulu
nulması da karar altına alınmıştır. 

öeniel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkam 
Saımisnın 

Muhalifiım 
Söz hakkım sıafkkdıır. 

B. Rendeci 

Tokat 
Z. Betil 

Toplantıda bulnaıamıadı 

Bursa 
C. Ortaç 

Topüfaınrtıdıa ıbutaıamadı. 

Sözcü 
Haklkâîti 

N. Seyhan 

C, B^k. Seç. Ü. 
İV. Erim 

Rize 
M. Agun 

HaJtay 
E. Bahadırlı 

Kâtip 
Tokat 

A. Altıınias 

Tabii Üye 
M. Ataklı 

Toplantıda bııhınaaııadı 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Top lantıda bulunamadı, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 298) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kimlik Bildirme kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Bu kanunda sayılan, özel ve
ya resmî, her türlü konaklama, dinlenme, bakım 
ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda ge
çici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, ça
lışanlar ve ayrılanların kimliklerinin tespiti ve 
bildirilmesi bu kanunun hükümlerine göre ya
pılır. 

Askerî konaklama, dinlenme ve kamp tesis
leri ile orduevleri bu kanunun kapsamı dışın
dadır. 

MADDE 2. — Otel, motel, han, pansiyon, be
kâr odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve ben
zeri her türlü, özel veya resmî konaklama yer
leri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve hu
zur evleri, dinî ve hayır kurumlarınm sosyal te
sislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde üc
retli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak 
yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin 
kimlik ve geliş - ayrılış kayıtlarını, örneğine ve 
usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, ge
nel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine ha
zır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, 
talebi halinde vermek zorundadırlar. 

MADDE 3. — ikinci maddede sayılan tesis -
lerin sorumlu işleticilerinin kimlikleri, tesis açıl
madan evvel müessesenin sahibi veya kanunî 
temsilcisi tarafından örneğine uygun şekilde, en 
yakın kolluk örgütüne bildirilir. 

Sorumlu işleticinin değişmesi halinde keyfi
yetin 24 saat içinde ve yukarıdaki fıkrada gös
terilen şekilde bildirilmesi zorunludur. 

işleticiler, kendilerine bu konuda verilen gö
rev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları al
tında yöneticilerine devredebilirler. 

Bu durumda işletici ve yönetici müştereken 
sorumlu olurlar= 

Kamu kuruluşlarına ait tesislerin âmir ve 
müdürleri işletici gibi sorumludurlar. 

MADDE 4. — ikinci maddedeki tesislerin so
rumlu işleticileri, müesseselerinde sürekli veya 
geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunla
rın ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildir
me belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı ol
dukları en yakın kolluk örgütüne bildirirler. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kimlik 'bildirine kamunu tmarvsı 

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

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

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

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 298) 



(Millet Meclisinin kalbul ettiği mestin) 

Kolluk örgütüne bildirilerek çalıştırılanlara, 
sorumlu işletici tarafından doldurulup onayla
nan, örneğine uygun bir kimlik kartı verilir. 

Kolluk görevlerine© her istenildiğinde bu 
kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. 

MADDE 5. — Binalarda kapıcı, kaloriferci, 
bekçi, telefoncu ve benzeri idarî, teknik ve yar
dımcı hizmetlerde çalışanlar için, bunların işe 
başlamalarını izleyen üç gün içinde, 

a) Bağımsız bir bölüm teşkil eden konutlar
da oturan sahip veya kiracı, 

b) Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda 
yönetici veya yönetim kurulunun bu konuda 
kendi adına yetkili kıldığı bir üye tarafından 
örneğine uygun kimlik bildirme belgesinin dol
durulup mahallî genel kolluk örgütüne veril
mesi zorunludur. 

MADDE 6. — Şehir, kasaba ve köy sınırları 
içindeki; 

a) Konutlarda oturmakta olanlar ile sürek
li veya geçici olarak ve konutta kalarak çalışan 
hizmetçi, aşçı, mürebbiye, bekçi ve benzeri her 
türlü hizmetliler için aile reisi; 

b) Bu kanunun ikinci maddesinde sayılan
lar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı 
güden işyerlerinde çalışanlar ve buralarda her 
türlü barındırmalar için işyerlerinin sorumlu 
işleticisi; 

c) Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde ça
lışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenci
ler için o yerin sorumlu işleticisi; 

d) Resmî binalar ve müştemilâtında yata
rak kalmalarına yer gösterilenler için yatılan 
dairenin yetkili âmiri tarafından örneğine uy
gun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde 
genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur. 

Konutun değiştirilmesi veya (b) ve (c) bent
lerinde sayılan konut, işyeri ve yurtlarda çalış
makta veya barınmakta olanlar ile (d) bendin
de belirtilen yerlerde kalanların ayrılmaları 
halinde de, yukardaki şekil ve süre içinde bil
dirim belgesi gereklidir. 

Köylerdeki bildirimler kolluk örgütüne ve
rilmeden evvel köy muhtarına onaylatılır. 

MADDE 7. — Geçici yer değiştirmelerde; 
a) Konutlarda 30 günden fazla kalacak 

misafir için aile reisi; 

Cumhuriyet Senatosu 

(Geçici Komiisıyosmun kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Millet Mecfei metnimin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 298) 
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(Millet Meclisinim kabul ettiği metin1)- I 

b) Yaylak ve kışlak gibi yerlere anevsim-
lik olarak |göçenler için de aile reisi tarafından, 
örneğine uygun bildirim, 

Üç gün içinde kolluk örgütüne verilir. 

MADDE 8. — Kat mülkiyetine tabi taşın
maz mallarda, aile reislerinin bu kanuna göre 
dolduracakları her çeşit (bildirimlerin (birer ör
neği sorumlu yöneticiye verilir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerine göre 
kimlik bildirme belgesini yetkili idareye ver
mekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hü
viyet cüzdanı ve diğer resmî geçerli belgelerle 
ispat edemeyen kimseleri tesislerinde banndıra-
maz, konut ve işyerlerinde çalıştıramaz. I 

MADDE 10. — Kahvehane, oyun salonu, ku
lüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu kanunun 
kapsamına giren diğer yatısız işyerlerinde, özel 
kanunları müsaade ettiği takdirde, ancak, sa
hipleri ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, baş
kaları kalamazlar. 

İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, 
garaj, benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz 
ve ıhava ulaşımı merkezleri ile fuar, panayır, 
sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk olan 
zaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri 
diğer (tesislere, bağlı olduğu kolluk örgütünün 
ve ilgili mahallî idarenin görüşü alınarak ma
hallî en büyük mülkiye âmiri İtarafından geçi
ci veya sürekli olarak izin verilebilir. Buralar
da kalanlar için bildirim yapılmaz. 

MADDE 11. ^- iKat imülkiyetine tabi taşın
maz imal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında 
bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, 
çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire 
gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bâzı 
eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığı
nı kontrol etmekle yükümlüdürler. 

Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada 
çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı ol
mak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar. 

Yönetici ve kapıcıların, bu kanuna aykırı-
lıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, 
bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirme
leri gereklidir. 

Cunılrariyet Senatosu 

(Geçici Kam&syofnuaı kabul ettiği mestin) 

MADDE 8. — Millet Meddsri. metninin 8 nci 
maddesi aynen kaibuıl edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin. 9 ııcu 
maddesi aynen kalhul ödümiıştir. 

MADDE 10. — Millet Meclfei metninin 
10 ncaı maddesi aynen kabul edilmdştiır. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 
11 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 298) 



(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) (Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 12. — Bu kanunun bildirimlerle il
gili maddelerinin uygulama (biçimi, söz konusu 
kimlik bildirme (belge, defter kartlarının şekli, 
muJhtevası, verilişi, almışı, Adalet, içişleri, Tu
rizm ve Tanıtma ve Devlet istatistik Enstitü
sü işlerine bakan Devlet Bakanlıklarınca müş
tereken hazırlanacak bir yönetmelikle gösteri
lir. 

MADDE 13. — Bu kanunun 6 aıcı maddesi
nin (a) (bendinin köy sınırları içinde, 7 nci 
maddesinin (a) bendinin süreyle bağlı olmak
sızın ve (b) bendinin uygulanmasına karar ver
mekte, 

a) Bir ilin tamamı veya bir kısmında vali, 
b) ülkenin (tamamı veya birden çok ili içi

ne alan yerlerinde içişleri Bakanı yetkilidir. 

MADDE 14. — Bu kanuna göre verilecek 
belgeler ve yapılacak her /türlü bildirimler, her 
çeşit vergi, resim ve harçtan imuaftır. Mahke
me kararı 'olmadıkça, yetkili resmî örgütler dı
şında, hiç kimsenin bunlardan yararlanmasına 
müsaade edilemez. 

MADDE 15. — İkinci, üçüncü ve dördüncü 
maddeler hükümlerine aykırı hareket edenler, 
500 liradan 2 000 liraya kadar hafif para ceza-
sıyle cezalandırılır. 

MADDE 16. — Beşinci madde hükmüne ay
kırı hareket edenler, 100 liradan 600 liraya ka
dar hafif para cezasıyle cezalandırılır. 

MADDE 17. — Altnıcı, yedinci, sekizinci, 
dokuzuncu, onuncu ve onbirinci maddelerdeki 
hükümlere aykırı hareket edenler, kimlik bil
dirme belgesinde gerçeğe uymayan bilgi veren
ler hakkında, yüz liradan beşyüz liraya ka
dar hafifi para cezasına hükmolunur. 

MADDE 18. — Bu kanunda yazılı suçlara 
ilişkin davalar Sulh Ceza Mahkemelerinde görü
lür ve kanunî engelleyici bir sebebolmadıkça en 
geç bir ay içinde karara bağlanır. 

MADDE 19. — 10 . 6 . 1930 tarihli ve 1704 
sayılı Otel, Pansiyon, Tica'rethane ve ısaiir umu
mî müesseselerde idturan ve çalışanların hü-
Viiyeit varakası vermeleri ıneburiyetin'e dair 
Kanun ile bu Kanunun bâzı maddelerini tadil 

Cumhuriyet Senatosu 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 
12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 
13 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 
14 neü .madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 
15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 
16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Mi l et Meclisi metninin 
17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 
18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 
19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 298) 



(Millet Meclisinin kabul etıtiği metin) 

ve tashih icrasına ve bir madde ilâvesine dair 
14 . 1 . 1933 tarih ve 2099 sayılı Kanun yürür
lükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayım 
tarihi ile 12 nci madde gereğince hazırlanacak 
yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi arasında ge
çecek sure içinde 1704 ve 2099 sayılı kanunların 
uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yayımı 
tarihinden sonra 12 nci maddedeM yönetmelik 
çıkıncaya kadar 5 nci madde ve 6 nci maddenin 
(a), (c), (d) bentlerini gerekli görülen yerlerde 
uygulatmaya içişleri Bakanı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun 12 nci 
maddesinde belirtilen yönetmelik bu kanunun 
yürürülüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de çıkarılır. 

MADDE 20. — Bu kanunun 6 ve 7 nci mad
deleri, 6 nci maddenin (b) bendi hariç, 12 nci 
maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmeliğin 
yürürlük tarihinde, diğer maddeleri bu kanunun 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

» « — I 

7 — 

I (Geçici Komıisyoııun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi met
nimin geçici 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi met
nimin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi met
ninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 
20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 
21 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

• • 

Cumhuriyet. Senatosu (S. Sayısı : 298) 
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Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 2 3 9 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri 
komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 

Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/629; C< Senatosu : 1/216) 

(Noit : M. Meclsi S. lEoyıısı : 912) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . 6 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5512 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştu!'. 

Saygılarımla. 

S. 0. Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 13 . 3 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Saym : 912) 

Geçici Komisyon Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 21 . 6 . 1973 

Esas No; 1/216 
Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 Haziran 1973 'tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
•kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 20 Haziran 1973 tarihli ve 5512 sayılı yazıları ile Cu'mihıı-
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 20 Haziran 1973 tarihli 75 nci 
Birleşiminde İçişleri ile Anayasa ve Adalet komisyonlarından beşer üyenin katılması sureti ile ku
rulması kabul edilen 'Geçici Komisyonumuzun 21 Haziran 1973 tarihli Birleşiminde İçişleri ve Millî 
Savunma bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 
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I - Tasarı, karşılaşılan ihtiyaç]ar .sonucu Anayasamızda yapılan değişiklikler muvacehesinde, 2559 
sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda gerekli düzeni em elerin yapılmasını önögrmektedir. 

Bütün dünyada olduğu gibi özellikle son zamanlarda yurdumuzda da ortaya çıkan ve Devletimi
zin ülkesi ve milleti ile bölünmezliği gerçeğine yönelmiş yıkıcı faaliyetler nedeni ile; tasarının ge
rekçesinde 'de 'belirtildiği üzere Anayasada, bu 'mahiyetteki faaliyetlere 'karşı önleyici ve hür demok
ratik düzeni korumaya matuf gereMi değvşMükler yapılmış ve bu d eğişi ki ilklerin ışığı altında, İçişle
ri Bakanlığı lıizmet ve teşkilâtını yeniden düzenleme projesi (İçdüzen) çalışmalarının zabıta ile il
gili raporları ve uygulamada görülen aksaklıklar gözönünde tutularak, 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanununun ilgili hükümlerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi, 
Anayasa uyarınca gerçekleştirilmesi gereMi bir düzenleme olarak ortaya çıkmıştır. 

Arz edilen gereği karşılamak amacı ile getirilen tasarı, Anayasaya uygunluğu ve memleket ihti
yaçları yönünden elverişliliği tespit edilmek suretiyle Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin il, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miş th\ 

I I I - Tasarının bir Anayasa gereği olarak mütalâa edilmesi ve hür demokratik düzenin İşleyişin
de orta'ya koyıeağı önerdi fonksiyon gözetileıvk Genel Kurulda "nicelilk ve ivedilikle -görüşülmesi yo
lunda Komisyonumuzca istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Genel Kurumu tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa, saygı ile sunulur. 

Başkan. 
Samsun 

R. P.cndcc-i 

Bursa 
C. Ortaç 

Sözcü 
Hakkâri 

.V. Scylum 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
X. Erim 

Kâtip 
Tokat 

J.. Altuntas 

Tokat 
Z. Betil 

Rize 
Muhalifim. Söz hakkını 

saklıdır. Muhalefet şerhl'n: 
' eklidir. 
M. Agun 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Hatay 
E. Bahadırlı 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

T-oplantı da bulunamadı Toplantıda bülunaımadi 

MUHALEFET ŞERHİ 

Kapatılan yerin sanıkları hakkında adliye 'mahkemesi beraet kararı verdiği takdirde o yerin açıl
masına da karar verilebilmelidir. Bunun aiksi, yani heraıet karan verilmediği halde kapatma hali devamı 
ederse, iki mereiden birinin karan yanlış demektir. 

Bu hal adlî ve idareden ikisinin birden şüpheli kalması demektir ki, ikisinin -de itibarını sarsar. 
Her iki merciin doğruluğundan ve adaletinden şüphe yaratır. Bu sebeple 1 nci maddenin tasarı ruti
ninden çıkarılnıavsı gerekir. 

Kize 
Mccdi Agun 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 299) 
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.MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Salâhiyet İKanununun 8 nci maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki sekide ıdeğiştirilmiş ve mad
deye dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra 'ek
lenmiştir : 

Fıkra 2. Kapatmayı ımucip sebepler suç 
teşkil ettiği (takdirde soruşturma evrakı derhal 
adliyeye verilir. Soruşturma evrakı adliyeye 
tevdi edilen şahıslar hakkında (beraet (kararı 
verilmesi Veya (kapatmaya sebebiyet verenlerin 
kapatılan yer ile ilgilerinin kesildiğinin kesin 
şekillide anlaşılması halinde (mahallî en büyük 
Mülkiye Âmiri o yerin süresinden önce açılma
sına karar verebilir. 

Fıkra 4. Mülkiye Âmirinin kapatma ka
rarı aleyhine ancak idarî Yargı Merciine baş
vurulabilir. 

MADDE 2. — 2559 sayılı Polis Vazife ve Sa-
lâhiyelt Kanununun 9 ncu ımaddesine aşağıdaki1 

fıkra eklenmiştir : 

Adlî igörevleri sırasında ilgili kanunlara gö
re yaptığı iaramalar dışında, millî güvenlik ve
ya kamu düzeni bakımından gecikmede sakın
ca bulunan haillerde, o yerin len büyük (mülkiye 
âmirinin emri ile, polis, şüphe edilen Mşdlerin 
üstünü, özel kâğıtlarını ve eşyasını arar ve yu
karıdaki bentlerde sayılan âlet veya eşyalara el 
koyar. 

MADDE 3. — 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanununun 13 tncü maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir: 

1 nci fıkraya göre yakalanan kişilerin sar
hoşluk durumları resmî tabip, bulunmadığı tak
dirde özel tabip raporları ile, o yerde tabip 
mevcut değilse, yardımcı sağlık hizmetleri' per
sonelinden birinin müşahede raporuyle tespit 
edilir. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda 
değişiklik yapılmasına' dair kanun tasarısı 

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

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

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

Cumhuriyet Senatosu (,S. Sayısı : 299) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Aynı kanunun 20 ncri madde
si aş ağıdaki şekMe (değ-iştiritoüştar: 

Madde 20. — Zabıta, imdat istenmesi ve
ya yangın, su baskını ve boğulma (gibi ibüyük 
teaükeilerin haber verilmesi veya (görülmesi hai
lleri ile ağir cezalı bir suçun işlenmesinle veya 
yapılmakta devam olunmasına ımâni olmak için 
konutlara, iş yerlerine ve eklentilerine girebil 
lir. 

Zabıta aşağıda yazilı (hallerde üniversite, ba
ğımsız fakülte veya üniversiteye bağlı kurum
ların binalarına veya bunların ©klerine girebi
lir. 

A) Üniversite binaları veya ekleri İçinde, 
[kurumun imkânlanyle önlenmesi mümkün gö
rülmeyen olayların çıkması ihtimali karşısında 
rektör, acele hallerde de dekan veya bağlı ku
ruluş yetkililerinin rabıtadan yardım talep et
meleri halinde, 

B) Herhangi bir davet veya izne bağlı ol
anaksızın suç ve isuçlularm kovuşturulması için 
her zaman, 

Fıkranın (A) bendinde gösterilen hallerde 
talep derhal yerine getirilir, (B) bendinde gös-
teriIDen hallerde ide giriş sebebinin niteliğine 
göre, kurumun yetkilileri teşebbüsten haberdar 
edilebilir. 

Mgili kurumlar kovuşturma dolayısıyle za
bıta kuvvetlerine gereken her türlü yardım ve 
kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

MADDE 5. — Bu 'kanun yayımı tarihinde 
yüriirlüğe girer. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Gfeçici Komisyonmı kabul ettiği metin 

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

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

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

•*•* 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 299) 



Toplantı : 12 ftAfı 
CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : û U U 

Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâhların geliştirilmesi, 
yapımı ve stoklanmasının yasaklanması ve bunların imhasına 
ilişkin Sözleşmenin onaylanmasînmn uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonundan 3, 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonundan 2, Bütçe ve Plân Komis
yonundan 2, Sosyal İşler Komisyonundan 2, Millî Savunma Ko
misyonundan 2, Millî Eğitim Komisyonundan 2 ve Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonundan 2 üye alınmak suretiyle 

kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1 /695; 
C. Senatosu : 1 /223) 

(Nojt : M. Meclisi S. 'Sayısı : 899) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1.973 

Kan unhır Müdütiüğü 
Sayı : 6365 

CILMHUEİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve 
stoklanmasının yasaklanması ve bunların imhasına ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasan 11 . 9 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 899) 
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Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/223 
Karar No. : 4 

21 . 6 . 1973 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 19 Haziran 1973 tarihli 129 nen Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâhların geliştirilmesi, yapı
mı ve stoklanmasııım yasaklanması ve bunların imhasına ilişkin sözleşmenin onaylanmasınuı 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, 

Millet Meclisi Başkanlığının 21 Haziran 1973 tarihli ve 6365 sayılı yazılanyle Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 21 Haziran 1973 tarihli 76 ncı 
Birleşiminde Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonundan (3) ; Malî ve İktisadî fşler Komisyonun
dan (2) ; Bütçe ve Plân Komisyonundan (2) ; Sosyal İşler Komisyonundan (2) ; Millî Savunma Ko
misyonundan (2) ; Millî Eğitim Komisyonundan (2) ; Bayındırlık, Ulaştırma Komisyonundan (2) 
üyenin katılması suretiyle kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 21 Haziran 1973 
tarihli Birleşiminde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

T - Tasarı, Hüküıneıtimiz tarafından 10 Nisan 1972 tarihinde Londra, Moskova ve Waşington'-
da imzalanan «Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stok-
lanmasının yasaklanması ve bunların imhasına ilişkin Sözleşme» nin onaylanmasının uygun bu
lunmasını öngörmektedir. 

Gerekçesinde belirtilen hususlar uygun görülmek suretiyle tasarı Komisyonumuzca da benim
senmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
ti]'. 

III - Tasarıya esas sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması keyfiyetinin Âkit Devletler 
ile ilişkilerimiz yönünden taşıdığı önem gözetilerek, tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunması da karar altına alınmıştır. 

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

H. A. Göktürk 

Kütahya 
E. Erdinç 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Toplantıda bulunamadı 

Balıkesir 
N. Sarlıcalı 

Müzakerede bulunamadı Tolantıda bulunamadı Müzakerede bulunamadı 

Sözcü 
Trabzon 

A. Ş. Ağ an oğlu 

Samsun 
F. Tevet oğlu 

C. Bşk. Seç. Üye 
C. Alpan 

Konya 
S. Cumralı 

Kâtip 
Manisa 

O. Karaosmanoğlu 

izmir 
O. Kor 

Mardin 
A. Bayar 

Çankırı 
G. Titrek 

Bilecik 
O. Tuğrul 

Tabiî Üye 
V. Ersü 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Malatya 
N. Akyurt 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 300') 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici si
lahların geliştirilmesi, yapımı ve sttoklanması-
nın yasaklanması ve 'bunların imhasına ilişkin 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —• Hükümetimiz tarafından 10 
Nisan 1972 tarihinde Londra, Moskova ve 
"VVaşlington'da imzalanan «Bakteriyolojik '(Biyo
lojik) ve zehirleyici silâhların geiliışjtirilnıesi, ya
pımı ve st aklanmasının yasaklanması ve bunla
rın imhasına ilişkini Sözleşme» (nin onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. —'Bu Kanun yayımı talihinde 
yürürlüğe 'girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu 
yürütür. 

3 — 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METÜN 

Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici süâh-
larm geliştirilmesi, yapımı ve st&klanmasının 
yasaklanması ve tyunlarm imhasına ilişkin Söz-
Uşmenin onaylanmasının uygun 'bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul «dilmişti'r. 

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

MADDE 3. — Millet Meclifej metninin 3 ncü 
maddesi aynen kaibul edilmöştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 300) 





Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 301 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holanda Kırallık Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma komisyonundan 3, Malî ve İktisadî İşler Komisyonundan 2, 
Bütçe ve Plân Komisyonundan 2, Sosyal İşler Komisyonundan 
2, Millî Savunma Komisyonundan 2, Millî Eğitim Komisyonundan 
2 ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân komisyonundan 2 

üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/678; C. Senatosu : 1/221) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 1865) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6038 

CUMHURİYET^SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet MecMsMn 19 . 6 . 1973 tar ih! 129 ncu Birleşiminde Öncelik 'Ve ivedilikle (görüşülerek 
açık oyla kabul ödilen, Türkiye 'Cıunlhunilyeti (HiikarûiciSi dille Holanda Krallık ıHülMümleltıi taraşımda Ha
va Ulaştırması Aaılasjmasmııı onaylanmasının uyg m bulunduğu hakkında kanun Ifcasarısı, doisyalsı ile 
birlikte 'sımıiltmuştm 

Salgılarımla. 

Sabit Osman Avcı 
Milleri! Meclisi] Başkanı) 

Not : Bu tasarı 21 . 6 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Qenel Kuru
lun 19 . 6 . 1973 tarihli 129 m,cu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi '>8. Sayısı : 865) 



Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 21 . 6 . 1973 
Esas No. : 1/221 
Karar No. : 6 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 19 Haziran 1973 tarihli 129 nen. Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holanda Krallık Hükümeti arasın
da Hava Ulaştırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, 

Millet Meclisi Başkanlığının 21 Haziran 1973 tarihli ve 6038 sayılı yazılarıyle Cumhuriyet 
Senatosu Başikanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 21 Haziran 1973 tarihli 76 ncı 
Birleşiminde Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonumdan (3); Malî ve İktisadî İşler Komisyonun
dan (2) ; Bütçe ve Plân Komisyonundan (2) ; Sosyal İşler Komisyonundan (2) ; Millî Savunma Ko
misyonundan (2) ; Millî Eğitim Komisyonundan (2); Baymdııiik, Ulaştırma Komisyonundan (2) 
üyenin katılması suretiyle kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 21 Haziran 1973 
tarihli birleşimlerinde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

I - Tasarı, 17 Eylül 1971 tarihinde Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holanda 
Krallık Hükümeti arasında imza edilen Hava Ulaştırmasma dair Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunmasını öngörmektedir. 

Gerekçesinde belirtilen hususlar uygun görülmek suretiyle tasarı Komisyonumuzca da benim
senmiştir. 

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

III - Tasarıya esas sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması keyfiyetinin Âkit Devletler 
ile ilişkilerimiz yönünden taşıdığı önem gözetilerek, tasal ımı Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunması da karar altına alınmıştır. 

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

Başkan Sözcü Kâtip 
Niğde Trabzon Manisa Çaaıkırı 

II. A. Göktürk A. Ş. Ağanoğlu O. Karaosmanoğlu G. Titrek 

Kütahya Samsun 
E. Erdinç F. T evet oğlu 

Elâzığ C. Bşk. Seç. Üye 
C. Ertuğ C. Alpan 

Toplantıda builunamadı 

Balıkesir Konya 
N. Sarhcalı S. Çumralı 

Müzakerede bulunamadı Tolantıda bulunamadı 

İzmir Bilecik 
O. Kor O. Tuğrul 

Mardin Tabiî Üye 
A. Bayar Y. Ersü 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Malatya 
N. Akyurt 

Müzakerede bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 301) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holanda 
Krallık Hükümeti arasında Hava ZUaştırması 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun ^bulundu

ğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 17 Eylül 1971 tarihinde, An
kara'da, Türkiye Oumhuriyeıti Hükümeti ile 
Halanda Krallık Hükümeti arasımda imza edilen 
Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmamın onaylan-
ımıası uygun 'bulımTmıştur. 

MADDE 2. -
yürüıfüğıe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini 
kanlar Kurulu yürütür. 

Ba-

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Halanda 
Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaştırması 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun

duğu hakkında kanun iasarm 

MADDE 1. — Millet Meclisi imetninm 1 noi 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nei 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 nçü 
maddesi aynen kalbul edilmdştir. 

Cumhuriyet Senatosu ('S. Sayısı : 301) 





Toplantı: 12 O f t ' î 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ö U 2 

Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonundan 3, Malî ve İktisadî İşler Komisyonundan 2, Bütçe 
ve Plân Komisyonundan 2, Sosyal İşler Komisyonundan 2, Millî 
Savunma Komisyonundan 2, Millî Eğitim Komisyonundan 2 ve 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonundan 2 üye 

alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : î / 7 9 9 ; C, Senatosu : 1/227) 

(Not : M. Meclisi S. 'Sayısı : 910) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1973 

Ka11unlar Mildü rliiğü 
Say) : 7537 

CJUJUHUIUYHT ÖKNATOSL' BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Ava 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 14 . 3 . 1973 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ucu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Saym : 910) 
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Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/227 

Karar No. : 2 

21 . 6 . 1973 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 19 Haziran 1973 tarihli 129 neu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı, 

Millet Meclisi Başkanlığının 21 Haziran 1973 tarihli ve 7537 sayılı yazılarıyle Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 21 Haziran 1973 tarihli 76 ncı 
Birleşiminde Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonundan (3) ; Malî ve İktisadî İşler Komisyonun
dan (2); Bütçe ve Plân Komisyonundan (2); Sosyal İster Komisyonundan (2); Millî Savunma. Ko
misyonundan (2) ; Millî Eğitini Komisyonundan (2) ; Bayıııdırlik, Ulaştırma Komisyonundan (2) 
üyenin katılması suretiyle kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 21 Haziran 1973 
tarihli Birleşiminde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halele tetikik ve müza
kere olundu. 

I - Tasarı. Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmek
tedir. 

Gerekçesinde belirtilen hususlar uygun görülmek suretiyle tasarı Komisyonumuzca da benim
senmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

III - Tasarıya esas sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması keyfiyetinin Âkit Devletler 
ile ilişkilerimiz yönünden taşıdığı önem gözetilerek, tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunması da karar altına alınmıştır. 

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

Başkan 
Niğde 

/ / . A. Göktürk 

Sözcü 
Trabzon 

-.1. S. Ağanoğlu 

Kâtip 
Manisa 

O. Karaosmanoğlu 
Çankırı 

G. Titrek 

Kütaıhya 
E. Erdinç 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Toplantıda bulunamadı 

Samsun 
F. Tev et oğlu 

C. Bşk. Seç. Üye 
C. Alpan 

İzmir 
O. Kor 

Mardin 
A. Bay ar 

Toplantıda bulunamadı 

Bilecik 
O. Tuğrul 

Tabiî Üye 
V. Ersü 

Toplantıda bulunamadı 

Balıkesir 
N. Sarlıcalı 

Müzakere de bıılunanıadi 

Konya 
S. Çumralı 

Tolantıda bulunamadı 

Malatya 
N. Akyurt 

Muzakerede bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 302) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tü
züğünün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

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

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

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

»•<* 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 302) 





Topkntı: 12 A A A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ö ü ö 

Asgarî Ücret tespit usulleri ihdası hakkında 26 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonundan 
3, Malî ve İktisadî İşler Komisyonundan 2, Bütçe ve Plân Ko
misyonundan 2, Sosyal İşler Komisyonundan 2, Millî Savunma 
Komisyonundan 2, Millî Eğitim Komisyonundan 2 ve Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonundan 2 üye alınmak suretiyle 

kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1 /696; 
C. Senatosu : 1 /225) 

(N"ot : M. Mec&i S. ISayıJsı : 867) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 21 . 6 . 1973 
Sayı : 6394 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Asgarî ücret tespit usulleri ihdası hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 11 . 9 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lan 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Mület Meclisi S. Sayısı : 867) 
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Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Sen atosu 

Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/225 

Karar No. 13 

21 . 6 . 1973 

YÜKSEK BASKANLIĞA 

Millet Meclisinin 19 Haziran 1973 tarihli 129 ucu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, Asgarî ücret tespit usulleri ihdası hakkında 26 sayılı Milletlerarası 
'Çalışma Sözleşnıesâhin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

Millet Meclisi Başkanlığının 21 Haziran 1973 tarihli ve 6394 sayılı yazılarıyle Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 21 Haziran 1973 tarihli 76 ncı 
(Birleşiminde Dışişleri, Turizm ve Tanıtana Komisyonundan (3) ; Malî ve iktisadî İşler Komisyonun
dan (2); Bütçe ve Plân Komisyonundan (2) ; Seyyal İşler Komisyonundan (2) ; Millî Savunma Ko
misyonundan (2); Millî Eğitim Komisyonundan (2); Bayındırlık, Ulaştırma Komisyonundan (2) 
üyenin katılması suretiyle kurulması kabul edlen Geçici Komisyonumuzun 21 Haziran 1973 
tarihli birleşimlerinde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

I - Tasarı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 11 nci Genel Konferansı tarafından, 30 Mayıs 1928 
tarihinde kabul edilen «Asgarî ücret tespit usu leri ihdası» hakkında 26 sayılı Çalışına Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir. 

Gerekçesinde belirtilen hususlar uygun görülmek suretiyle tasarı Komisyonumuzca da benim
senmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da avneıı kabul edilmiş
tir. 

I II - Tasarıya esas sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması keyfiyetinin Akit Devletler 
ile ilişkilerimiz yönünden taşıdığı önem gözetilerek, tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunması da karar altına alınmıştır. 

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

Başkan 
Niğde 

E. A. Göktürk 

Kütathya 
E. Erdinç 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Trabzon 

A. §. Ağanoğlu 

Samsun 
F. T evet oğlu 

C. Bşk. Seç. Üye 
C. Alpan 

0. 

Kâtip 
Manisa 

Karaosmanoğlu 

İzmir 
0. Kor 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantıda bulunamadı 

Çankırı 
G. Titrek 

Bilecik 
0. Tuğrul 

Tabiî Üye 
Y. Ersü 

Toplantıda bulunamadı 

Balıkesir Konya Malatya 
\T. Sarlıealı S. Çumralı N. Akyurt 

.Müzakerede bulunamadı Tolantıda bulunamadı Müzakerede bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

- 3 
GEÇİCİ KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Asgarî ücret tespit usulleri ihdası hakkında 26 
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay

lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı 

MADDE J. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtı 11 nei Genel Konferansı tarafından, 30 Ma
yıs 1928 tarihinde kabul edilen «Asgarî ücret 
tespit usulleri ihdası» hakkında 26 sayılı Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Asgarî ücret tespit usulleri ihdası hakkında 26 
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay

lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ASGARÎ ÜCRET TESPİT USULLERİ İHD ASIYA DAİR 26 SAYILI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ 

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye davet edilerek orada 
30 Mayıs 1928 talihinde Onbirinci Toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı G'enel Kon
feransı, 

Toplantı gündeminin birinci maddesini teşkil eden asgarî ücret tespit usulleri ihdasına dair 
muhtelif tekliflerin kahulünü ve; 

Bu tekliflerin bir Milletlerarası. Sözleşme şeklini almasını kararlaştırdıktan sonra, 
Bin dokuz yüz yirmi sekiz yılı Haziran ayının işbu onaltıncı günü. Milletlerarası Çalışma Teş

kilâtı Statüsü hükümlerine uygun olarak, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerine onaylanmak 
üzere, asgarî ücret tespit usulleri ihdasına dair 1928 tarihli közleşme şeklinde adlandırılacak ci
lan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder, 

MADDE __ 1 

1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bu Sözleşmeyi onaylayan her üye devleti, toplu sözleşme 
yoluyla veya başka bir yolla etkili bir ücret tespiti usulünün bulunmadığı veya o ücretlerin istis 
naî şekilde düşük olduğu işlerde veya işlerin bölümlerinde (Özellikle evde yapılan işlerde) asgarî 
ücret tespitine imkân veren usulleri ihdas veya muhafazayı taahhüdeder. 

2. Bu Sözleşme uyarınca «işler* deyimi imalât ve ticaret işlerini kapsar. 

MADDE — 2 

Bu Sözleşmeyi onaylayan bir üye belirli bir iş veya işin bölümü için, varsa söz konusu iş veya 
işin bölümüyle ilgili işveren ve işçi teşekküllerine danıştıktan sonra 1 nei maddede öngörülen as
garî ücretlerin tespit usullerinin hangi işlere veya işlerin bölümlerine ve özellikle evde yapılan iş
lerin veya •bölümlerinin hangilerine uygulanaca gına karar vermekte serbesttir. 

MADDE — 3 

1. Sözleşmeyi onaylayan her üye, asgarî ücretlerin tespit usullerini ve bunların uygulama şe
killerini tayinde serbesttir. 

2. Ancak: 
1) Bir işe veya işin belirli bir bölümüne asgari ücret tespit usullerinin uygulanmasından önce, 

ilgili işveren ve işçi temsilcilerine, varsa onlara ait teşekküllerin temsilcileri de dahil olmak üze
re, yetkili makam tarafından meslekleri veya görevleri itibariyle kendilerine başvurulması uygun 
görülen vasıflı bütün kimselere danışılacaktır. 

2) İlgili işveren ve işçiler millî mevzuatın tayin edeceği şekilde ve ölçüde fakat her halde eşit 
sayıda ve şartlarla asgarî ücret tespit usullerinin uygulanmasına katılacaklardır. 

3) Tespit edilen asgarî ücretlere, ilgili işveren ve işçiler uymak zorunda olacak, gerek ferdî 
anlaşmayla gerekse, yetkili makamın genel veya özel izni hariç, toplu sözleşmeyle, bir indirme 
y apaıııay a ca kla r di r. 

MADDE —4 

1. Sözleşmeyi onaylayan her üye, bir yandan ilgili işveren ve işçilerin yürürlükteki asgarî üc
retlerden haberdar olması ve öte yandan fiilen ödenen ücretlerin uygulanacak asgarî miktarla
rın altına düşmemesi için, bir kontrol ve müeyyide sistemi ihdas etmek suretiyle gerekli tedbirle
ri alacaktır. 

2. Her işçi, uygulanması gereken asgarî ücret miktarlarının altında bir ücret ödenmesi halin
de millî mevzuatla tespit edilecek bir süre içerisinde, mahkeme veya diğer kanunî bir yolla ken
disine borçlu kalman meblâğı talep hakkına sahib olacaktır. 
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.MADDE — 5 

Sözleşmeyi onaylayan her üye, her yıl Milletlerarası ıÇalışma Bürosuna, asgarî ücret tespit 
usullerinin uygulandığı işlerin veya işlerin bölümlerinin hir listesini ihtiva eden ve bu usullerin uy
gulama şekil ve sonuçlarını gösterir genel bir rapor verecektir. Bu rapor, asgarî ücret tespit usul 
ve şekillerine tabi işçilerin yaklaşık olarak adedini, tespit eden asgarî ücretin miktarlarını ve 
icabında asgarî ücretle ilgili en önemli tedbirleri kısaca belirtecektir. 

MADDE — 6 

Bu Sözleşmenin Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünde öngörülen şartlar içinde resmen 
onaylaridığma dair belgeler Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek ve onun 
tarafından tescil edilecektir. 

MADDE — 7 

1. • Bu Sözleşme ancak onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu tarafından tescil 
edilmiş olan Milletlerarası 'Çalışma Teşkilâtı üyelerini bağlayacaktır. 

2. Bu Sözleşme, iki üyenin onaylama belgesi Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihten 
oniki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

3. Daha sonra bu ıSözleşm-, onu onaylayan her üye için onaylama belgesi tescil edildiği tarih
ten oniki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

MADDE — 8 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının iki üyesinin lonaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bü
rosunda tescil edilmesini müteakip, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, keyfiyeti Millet
lerarası Çalışma Teşkilâtının bütün üyelerine tebliğ edecektir. Genel Müdür, Teşkilâtın bütün di
ğer üyeleri tarafından daha sonra bildirilmiş olan onaylamalara ait tesciller için de aynı şekilde 
t ehli ga t y asak't i r. 

MADDE — 9 

1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye onu ilk yürürlüğe giriş tarihin'den itibaren on yıllık bir dev
re geçtikten sonra, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve onun tescil ede
ceği bir ihbarname ile feskedilöbilir. Fesih, Milletlerarası Çalışma Bürosunda tescilden ancak bir 
yıl sonra müteiber olur. 

2. Bu Sözleşmeyi onaylamış olup da, onu bundan evvelki paragrafta sözü edilen on yıllık dev
renin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede öngörüldüğü şekilde feshetme ihtiyarını kul
lanmayan her üye, yeniden beş yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu Söz
leşmeyi her beş yıllık devre bitince bu maddede öngörülen şartlar içinde feshedilebilecektir. 

MADDE — 10 

Gerekli gördüğü her defasında, Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu bu Sözleşmenin 
uygulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunacak ve onun tamamedi veya kısmen de
ğiştirilmesi keyfiyetinin konferans gündemine konulması lâzımgelip gelmediği hakkında karar ve
recektir. 

MADDE — 11 

Bu sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde muteberdir. 
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Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet S e n at osu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/222 
Karar No. : 7 

21 . 6 . 1973 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 19 Haziran 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik re ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 4 Ağustos 1972 tarilıinde imzalanmış bulunan Kültür Aıılaşim asının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı, 

Millet Meclisi Başkanlığının 21 Haziran 1973 tarihli ve 6395 sayılı yazılanyle Cumhuriyet 
Senatosu BaşIk anlı gına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 21 Haziran 1973 tarihli 76 ııcı 
Birleşiminde Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonundan (3) ; Malî ve İktisadî İşler Komisyonun
dan (2); Bütçe ve Plân Komisyonundan (2) ; Sosyal İşler Komisyonundan (2); Millî Savunma Ko
misyonundan (2); Millî Eğitim Komisyonundan (2) ; Bayındırlık, Ulaştırma Komisyonundan (2) 
üyenin katılması suretiyle kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 21 Haziran 1973 
tarihli Birleşiminde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları h'dde tetkik ve müza-
ikere olundu. 

I - Tasarı, Tünkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağus
tos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan «Kültür Anlaşması» nm onaylanmasının uygun bulunma
sın ı öngörmektedir. 

Gerekçesinde belirtilen hususlar uygun görülmek suretiyle tasarı Komisyonumuzca da benim
senmiştir. 

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

III - Tasarıya esas sözleşmenin ona.ylanmasınm uygun bulunması keyfiyetinin Âkit Devletler 
ile ilişkilerimiz yönünden taşıdığı önem gözetilerek, tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunması da karar altına alınmıştır. 

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

Başkan 
Niğde 

İL A. Göktürk 

Sözcü 
Trabzon 

A. §. Ağanoğhı 

Kâtip 
Manisa 

O. Karaosmanüğlu 
Çankırı 

G. Türeli 

Kübalıya 
E. Erdinç 

Samsun 
F. Tevet oğlu 

izmir 
O. Kor 

Bilecik 
O. Tuğrul 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Toplantıda bulunamadı 

C. Bşk. Seç. Üye 
C. Alpan 

Mardin Tabiî Üye 
A. Bayar Y. Ersü 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Balıkesir 
N. Sarlıcalı 

Müzakerede buluna ma di 

Malatya 
S. Çumnalı N. Akyurt 

Tolantıda bulunamadı Müzakerede bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cum
huriyeti Hükümeti arasında 4 Ağustos 1972 tari
hinde imzalanmış bulunan Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
4 Ağustos 1972 tanihinde imzalanmış foaılunan 
«Kültür Anlaşması» nm onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunim hükümlerini Ba
kanlar1 Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cum
huriyeti Hükümeti arasında 4 Ağmtos 1972 tari
hinde imzalanmış bulunan Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kamın 

tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Türkiye îfrm&attyttâ Hükümeti ®e Korte Outa'ıanüyeiti H ü k ü m ^ arasaaıda Kültür Aalaşması 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, Kore Cuı:ı'\uriyeti Hükümeti, 
İki memleket arasında mevcut dostane bağlacın kn^vvetlendirdlmiesi ve 'kültür, sa.nat, bilim ve 

teknoloji alanlanndakli nıünasdbetlerin daha da teşvik edilmesi ve geliştirilmesi için bir Kültür An
laşması akdetmeyi arzu ektiklerinden bu maksatla aşağıdaki tam yetkili temsilcilerini tayin etmiş-
letndir : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına : 
Dışişleri Başkanlığı Gtenel <Selkreteri Büyükelçi 
Sayın İsmail Erez, 

Kore Cumhuriyeti Hükümeti adına : 
Kore Cumhuı%eitlinin Türkiye nezdindeki 
Büyükelçisi Sayın Ghan' Hyun Pak, 
Kendileri usulüne uygun bulunan yetki belge;'erini teati ettikten sonra, aşağıdaki hususlar hak

kında mutabık kalmalardır : 

MADDE — 1 

Âkit Taraflar, ülkelerinin kültürünün 'dahaiyi tanıtılmasını sağlamak için, iki Taraf arasında 
kültürel ve enteilleıktüel mübadeleleri aşağıdaki faaliyetleri tertibetmek suretiyle, kolaylaştıracak 
ve teşvik edeceklerdir : 

a) Yayın ve filimler, radyo ve televizyon programları ile sanat eserleri mübadelesi, 
b) Üniversite ve yüksek okul profesörleri, ğreteııen bilim adamı, araştırıcı, teknisyen ve öğ

rencilerin, kendilerine çalışmalarını tamamlayab'i neleri için mümkün olan bütün kolaylıklar sağ
lanmak suretiyle, mübadelesi, 

e) Gazetecilerin, yazarların artistlerin, müzisyenlerin ve danış sanatçılarının karşılıklı ziyaret
leri, 

/d) Atletlerin ve spor takımlarının ziyaretleri, 
••e) Akit Tarafların üzerinde mutabakata varacakları diğer vasıtalar. 

MADDE — 2 

Her Âkit Taraf, kendi ülkesindeki üniversite ve yüksek eğitim müesseselerinde, diğer tarafın 
edebiyatı, tarihi veya 'kültürü ile ilgili diğer kon .ularda konferans veıilmeısii ve kurslar ihdasını teş
vik edeceklerdir. 

MADDE — 13 

Her Âkit Taraf, kendi ülkesinde yürürlükte olan kamın ve. nizamnamelere uygun olarak, diğer 
tarafça kültürel müesseselerin kurulmasını ve geliştirilmesini kolaylaştıracak ve teşA-ik edecektir. 
Müessese deyimi, kültür enstitülerini, okulları, kütüphaneleri ve hedefi bu Anlaşmanın amaç ve 
ruhuna uygun diğer teşekkülleri kapsar. 

MADDE — 4 

Âkit Taraflar, mütekabilen, diğer Tarafın vatandaşlarına etüt ve araştırma yapabilmeleri için 
burslar tahsisi imkânlarını tetkik edecek ve taraflardan birinde siman derece, diploma ve diğer bel
gelerin diğer Tarafça, akademik ve meslekî maksatlarla hangi usul ve şartlarla tanınabileceğini ince
leyeceklerdi ı\ 
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MADDE — 5 

Âkit Taraflar, gerektiğinde, işbu Anlaşmanın uygulanması için lüzumlu ek anlaşmalar hazırlanması 
konusunda birbirleryle istişarelerde bu'lunacakl•ardu,. 

MADDE — 6 

İşlbıı Anlaşma, Âkit Tarafların, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli bütün kanunî işlemle
rin (tamamlandığından yekdiğerini haberdar ettikleri 'tarihten itibaren 30 ncu günde yürürlüğe gire
cekti 1*. 

MADDE — 7 

Her iki Âkit Taraf, diğer Tarafı, üç ay öncesinden yazılı olarak haberdar etmek şartıyle işbu 
Anlaşmayı her zaman feshedebilir. 

Hükümetler."nce, usulüne uygun olarak kendilerine yetki verilen aşağıda imzaları bulunan temsilci
ler işbu Anlaşmayı imzalamışlardır : 

Ankara'da bin dokuz yüz yetmiş iki tarihinde herbiri eşit şekilde geçerli olmak üzere, ikisi Kore di
linde, ikisi Türkçe ve 'İkisi de İngilizce olmak üzere yapılmıştır. 

Ortaya çıkacak görüş ayrılıklarında İngilizce metin esas olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Kore Cumhuriyeti Hükümeti adına 

»• ^m^ tn 
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Toplantı: 12 ^AE? 
C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : Ü Ü O 

4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine Gümrük Kolayhkları 
Sözleşmesi» ve eki «Turistik propaganda malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki Protokol» ile «Özel Karayolu araçlarının geçici itha
line dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyo
nundan 3, Malî ve İktisadî İşler Komisyonundan 2, Bütçe ve 
Plân Komisyonundan 2, Sosyal İşler Komisyonundan 2, Millî 
Savunma Komisyonundan 2? Millî Eğitim Komisyonundan 2 ve 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonundan 2 üye 

alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
[. Meclisi : 1 /148; C, Senatosu : î / 2 2 0 ) 

(Not : M. Meclisi S. ıSayısı : 840) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kumullar Müdürlüğü 21 . 6 . 1.9'/ 
Sayı : 663 

CUMHURİYET SENA i'OSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, 4 Haziran 1954 tarihli »Turizm Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» 
ve eki «Turistik propaganda malzemesi ve belgeleri hakkındaki Protokol» ile «özel Karayolu 
araçlarının geçici ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 24 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 840) 



Oeçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/220 

Karar <No. : o 

21 . 6 . 1973 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 19 Haziran 1973 tarihli 129 nen Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek acık: oyla kabul edilen, 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşme
si» ve elki «Turisttik propaganda malzemesi ve belgeleri haikkındaiki Protokol» ile «Özel karayo
lu araçlarının geçici ithaline dair Günırüfc Sözleşmesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı, 

'•Millet Meclisi Başkanlığının 21 Haziran 1973 tarihli ve 663 sayılı yazılarıyle Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 21 Haziran 1973 tarihli 76 ncı 
'Birleşiminde Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonundan (3); Malî ve İktisadî İşler Komisyonun
dan (2) ; Bütçe ve Plân Komisyonundan (2); Sosyal İşler Komisyonundan (2); Millî Savunma Ko
misyonundan (2); Millî Eğitim Komisyonundan (2); Bayındırlık, Ulaştırma Komisyonundan (2) 
üyenin katılması suretiyle kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 21 Haziran 1973 
tarihli birleşimlerinde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

I - Tasarı, «Turizm Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik propaganda mal
zemesi ve belgeleri hakkındaki Protokol» ile «Özel karayolu araçlarının geçici ithaline dair 
Gümrük Sözleşmesi» ne katılmamızın uygun bulunmasını öngörmektedir. 

Gerekçesinde belirtilen hususlar uygun görülmek suretiyle tasarı Komisyonumuzca da benim
senmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ııeü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

I II - Tasarıya esas sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması keyfiyetinin Âkit Devletler 
ile ilişkilerimiz yönünden taşıdığı önem gözetilerek, tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunması da karar altına alınmıştır. 

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

Başkan 
Niğde 

H. A. Göktürk 

Kütahya 
E. Erdinç 

Elâzığ 
0. Entıığ 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Samsun 
F. Tevetoğlu 

C. Bşk. Seç. Üye 
C. Alpan 

Kâtip 
Manisa 

0. Karaosmanoğlu 

İzmir 
0. Kor 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantıda 'bulunamadı T< 

Çankırı 
G. Titrek 

Bilecik 
0. Tuğrul 

Taibiî Üye 
V. Ersü 

jplantıda builuı 

Balıkesir Konya Malatya 
N. Sarlıcalı S. Çumr/alı N. Akyurt 

Müzakerede bulunamadı Tolantiida bulunamadı Müzakerede bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 305) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine Gümrük 
Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik pro-
pagarıda malzemesi ve belgeleri hakkındaki Pro
tokol» ile «Özel Karayolu araçlarının geçici itha
line dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılmamızın 

uygun "bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — «Turizm Lehine Giimrilk Ko
laylıkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik propogan-
da malzemesi ve belgeleri hakkındaki Protokol» 
ile «Özel Karayolu araçlarının geçici ithaldne 
idair Gümrük Sözleşmesi» ne katılmamız uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı talihinde 
yürürlüğe girer. 

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

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine Gümrük 
Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik pro
paganda malzemesi ve belgeleri hakkındaki Pro
tokol» ile «Özel Karayolu araçlarının geçici aha
line dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılmamızın 

uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

Cumhuriyet Seuatc su (S. Sayısı : 305) 





Toplantı: 12 
CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm beşyüz metreka
relik kısmının Ankara Belediyesine satılması hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Tarım, İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er 

üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 2 /737; C. Senatosu : 2 /59) 

(Not : M. Meclisi IS. IS&yıfiı : 895) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 6488 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 6 . 1973 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm beş yüz metrekarelik kıs
mının Ankara Belediyesine satılması hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 22 . 9 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyonu havale edilmiş, ve Genel Kuru
lun 21 . 6 . 1973 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 895) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 21 . 6 . 1973 
Esas No. : 2/59 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 Haziran 1973 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kabul edilen, Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm beş yüz metrekarelik kıs
mının Ankara Belediyesine satılması hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 21 Ha
ziran 1973 tarihli ve 6488 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, 
Cumhuriyet Senatosunun 21 Haziran 1973 tarihli 76 ncı Birleşiminde Tarım ve İçişleri ile Bütçe 
ve Plân komisyonlarından beşer üyenin katılması suretiyle kurulması kabul edilen Geçici Komis
yonumuzun 21 Haziran 1973 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

306 



— 2 — 

I - Teklif, Atatürk Orman Çiftliğine ait araziden 167 500 metrekarelik bir kısmının yeni Top
tancı Hali inşa edilmek üzere ve Nâzım İmar Planı uyarınca Ankara Belediyesine satılmasını ön
görmektedir. 

Teklifin gerekçesinde, Ankara nüfusunun 400 bin civarında olduğu senelerde muvakkat kaydı 
ile inşa edilen bugünkü toptancı halinin günümüzün şartlarına hiç bir şekilde uymadığı ve ihtiyacı 
karşılamaktan çok uzak bulunduğu ve nüfusu 2 milyona yaklaşan Başşehir için günün şartlarına 
uygun ihtiyaçlara cevap verebilecek modern bir toptancı halinin inşasının zaruretine değinilmekte 
ve bu modern halin inşası için mahal olarak da Ankara Nâzım Plânını hazırlamakla görevli büro 
tarafından da önerildiği üzere İstanbul - Eskişehir ve Konya anayollarına çok yakın bulunan Et 
ve Balık Kurumu, Trafo Merkezi ve T. K. 1. Ankara Kömür Depoları arasında kalan ve aradan 
geçen Yenimahalle otobüs yolu ile de Atatürk Orman Çiftliğinin bütünlüğünden fiilen tecride-
dilmiş bulunan ve bu şartlar altında tarım ve benzeri bir gaye ile kullanılması hemen hemen. 
imkânsız hale gelen 167 500 metrekarelik saha. yukarıda değinildiği gibi, Ankara Nâzım İmar 
Plânına da uygun olarak ileri sürülmektedir. 

Satış şartlarına ilişkin olarak da Atatürk Orman Çiftliği İdare Kurulu ile Ankara Belediyesi. 
yetkililerinin, emsal ve günün rayicine göre birlikte tespit edip Tarım Bakanlığı tarafından tas-
vibedilecek bedel 5 yıllık olup eşit taksitlerde yürütülecek ödeme tarzı teklif edilmektedir-. 

Komisyonumuz, Başşehrimizin bu mübrenı ihtiyacını gözeterek ve önerilen teklifin de Ankara 
Nâzını Plânına uygun bulunduğunu saptayarak işbu kanun teklifini benimsemiştir. 

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

III - Komisyonumuz, Başşehrimizin yukarıda değinilen mübrenı ihtiyacının acilen karşılanabil-
mesini temin edecek işlemlerin bir an önce baş1 a masında yarar mütalâa ederek, teklifin Genel Ku
rulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

C4enel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Çanakkale 
N. Alfan-

Afyon K. 
K. Karaağaçhoğlu 

Ankara 
Muhalifim. 

H. O. Bekata 

Sözcü 
Gümüşhane 

A. Cilâra 

Gaziantep 
•S'. Tanyeri 

Muğla 
/ / . Menteşeoğlu Söz 

Kâtip 
Ankara 
1 Yeti* 

Kütahya 
E. Erdinç 

Kocaeli 
hakkım mahfuzdur 

F. H. İsmen 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 306) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
[METİN 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 
beşyüz (metrekarelik kısmının Ankara Belediye-

>sine satılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5659 sayılı Kanun meriyete 
girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği hudut
ları dâhilinde bulunan araziden kadastronun 
2107 ada 3 parselini teşkil eden 78500 metre
kare ve kadastronun 2107 ada 6 parselinden 
Müfrez A parselini teşkil eden 89 000 
metrekare ki cem'an 167 dönüm 500 met
rekarelik kısmı, Ankara şehri imar nâzım 
plânı gereğince yapılması mukarrer yeni top
tancı hali için Ankara Belediyesi, Çiftlik Yö
netim Kurulu ile Belediye arasında tespit ve em
salinin satış ve günün rayicine göre Tarım Ba
kanlığınca tasvibolunacak bedelle ve satış bede
li 5 yılda ve beş eşit taksitte faizsiz olarak öden
mek kaydıyle satılmasına izin verilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİOl KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
ıMETİN 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 
beşyüz mıetrekarelik kısmının Ankara Belediye

sine satılması hakkında kanun teklifi 

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

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

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

»•<t 
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Toplantı: 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 307 

2 7 . 1 1 . 1 9 3 5 tarih ve 2852 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (M. Meclisi : 1/798; C. Senatosu : 1/224) 

(Not : M. Meclîsi S. (Sayısı : 888) 

31illet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7527 

21 . 6 .. 1973 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . '6 . 1973 tatfihl 130 tnjou Birleşiımjnlde iönoelk ve ivedilükle görüşülerek 
açık oyla kaJbul ddüen, 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 (sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştâ-
rilbneisine ve 'bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair kanım (tasarısı, ıdosyası ile biriükfce ısunul-
muşitıur. 

Sayalarımla. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 12 . 3 . 1973 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19, 20 . 6 . 1973 tarihli 129 ve 130 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclm S. Sayısı : 888) 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/224 

Karar No. : 16 

içişleri Komisyonu raporu 

21 . 6 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1973 tarihli 130 nen (Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açıik oyla kabul edilen, 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin 
•de iştirakleriyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Kanun tasarısının gerekçesinde izah edilen hususlar Komisyonumuzca da 
'Meclisince kabul edilen metnin aynen kabulüne, 

benimsenmiş, Millet 
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Kanunun aheınımiyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi teaıiöiınisiyle, 
Havalesi gereğince Millî Savunma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere, 
Yükseık Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
1. T. Kutlar 

Sözcü 
M. Y. Mete 

Kâtip 
N. Demirci 

Uye 
A. Altuntaş 

Üye 
G. Ortaç 

Uye 
II. Menteşeoğlu 

Üye 
N. Seyhan 

Üye 
S. O'Kan 

Üye 
A. Karaküçük 

Cumh uriyet Sen otosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/224 
Karar No. : 13 

Üye 
H. O. Bekafu 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1973 tarihli 130 neu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de işti
rakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde izah edilen hususlarla beraber, Hükümet temsilcilerinin tamam
layıcı beyanları üzerine, Komisyonumuz; Millet Meclisince kabul edilen metnin aynen kabulüne; 

Kanunun ehemmiyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenisiyle, 
Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere, 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
Nevşehir 

İ. Ş. Atasağun 

0. Bşk. S. Üye 
C. Alpan 

Tabiî Üye 
F. Özdilek 

Bulunamadı 

İstanbul 
C. Yıldırım 
Bulunamadı 

Sözcü 
Burdur1 

F. Kınaytürk 

Aydın 
H. Goral 

Bulunamadı 

İçel 
T. Özdolay 

Afyon K. 
Y. K. Şenocak 

Bulunamadı 

Kâtip 
Samsun 

E. İşıklar 

İzmir 
0. Kor 

Mardin 
A. Saraçoğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 307) 



Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/227 
Karar No. : 90 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

22 . 6 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

'Millet Meclisinin 20 . 6 . 1973 tarihli 130 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
acık oyla kabul edilen, 27 . 11 . 1936 tarih ve 2852 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı, Millet Meclisi 'Başkanlığının 21.6.1973 
tarihli ve 7527 sayılı yazıları ile, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına •gönderilmekle, Komisyonu
muzun 21, 22 Haziran 1973 tarihli birleşimlerinde, Millî Savunma, Maliye 'bakanlıkları temsilcileri 
de hazır 'bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesini ve 
bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasını •öngörmektedir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olan Deniz Kuvvetlerimizin gemilerinde görev
li subay ve askerî memurlara 2852 sayılı Kanunla 10 ile 50 lira arasında yemek bedeli veriliyor'du. 
Ancak bu bedel, gemilerin fabrika ve havuz .onarımlarında bulundukları süreler verilmiyordu. 

40 yıla yaklaşan bir zaman içinde yükselen ekonomik konjonktür sebebiyle geçim şartlarının 
ağırlaşması adı geçen kanunun gayelerini tahakkuktan uzak kalmıştır. 

Deniz Kuvvetleri mensuplarının ailelerinden uzakta bulundukları sürelerde yemek masrafları
nı (aylık 100 - 300 lira) nispetine hafifleten ve Bakanlık temsilcilerinden alman bilgiye göre 
yıllık malî külfetinin 5 - 6 milyon lira civarında olacağı anlaşılan bu tasarı Komisyonumuzca da 
benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

III - Deniz Kuvvetleri mensuplarını daha faz la sıkıntıda bırakmamayı gözönüne alan Komis
yonumuz, tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
masını da karar altına almıştır. 

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

Uşak Gaziantep Afyon Karahisar 
M. F. Atayurt S. Tanyeri K. Karaağaçlıoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Bu kanunda sözcü 
Edirne 

M. N. Ergeneli 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Babüroğlu 

Manisa 
D. Barutçuoğhı 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Kâtip 
Ankara 
1. Yeti§ 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Ordu 
B. S. Baykal 

Toplantıda bulunamadı 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
Yiğit Köker 

Toplantıda bulunamadı 

Kütahya 
İ. E. Erdinç 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Malatya 
N. Akyurt 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu .:(;S. Sayısı : 3Ö7) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddele

rinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 Kasım 1935 tarih ve 2852 
sayılı Kanunun 1, S, 9, 14 ve 18 nci maddeleri 
aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri kuru
luşunda bulunan gemilerde görevli subay ve 
assubaylara aşağıda hizalarında gösterilen ay
lık yemek bedeli, görevin yapıldığı tarihi izle-
jen aybaşında maaş ile birlikte ödenir. Malî yı
lın 12 nci ayma ait ödemeler bu ayın sonunda 
yapılır. 

TL. 

Donanma komutanına 
Filo komutanlarına, eşidi yüzer bir
lik komutanları ile donanma komu
tanlığı Kurmay Başkanına 
Komodorlara ve birlik komutanları 
ile donanma, filo ve komodorluk 
başçarkçılarına 
Gemi komutanlarına ve gemi baş
çarkçılarına 
Subaylara 
Assubaylara 

300 

250 

200 

175 
150 
100 

Madde 3. — Gemilerin fabrika ve havuz ona
rımlarında bulundukları süreler içerisinde ye
mek bedeli ödenmez. 

Madde 9. — Gemilerin, yabancı ülkeler li
manlarında bulundukları süreler içerisinde ye
mek bedeli iki katı olarak ödenir. 

Madde 14. — Yemek bedeli her türlü vergi
den muaf olduğu gibi bundan hiçbir nam altın
da kesinti yapılamaz. 

Madde 18. — Bu kanunu Millî Savunma, iç
işleri ve Maliye bakanları yürütür. 

MADDE 2. — 27 Kasım 1935 tarih ve 2852 
sayılı Kanunun 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleriyle 
12 nci maddenin ikinci cümlesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddele

rinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumlıurivet Senatosu ('S. Sayısı : 307) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddele

rinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

27 . 11 . 1935 tariki ve 2852 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddele

rinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu ((S. Sayısı : 307) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Bu kanun yayımım izleyen 
aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma, 
İçişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

(İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 307) 
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(Millî Savunma Kom. nmı kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Kom. nmı kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

« • » I I 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 3Ö7) 




