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yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/182; C. Senatosu : 1/272) (S. 
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VI. — Sorular ve cevaplar 352 

A) Yazılı sorular ve cevaplan 352 

1. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi 
Süreyya. Öner'in, Siirt'te bir havaalanı ya
pılmasının ve dolmuş seferleri yapan uçak
ların sefere konulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair soru önergesi ve Ulaştır
ma Bakanı Ferda Güley'in yazılı cevabı. 
(7/259) 352 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Ankara Gül-
hane Hastanesinde bir tıp fakültesi açıl
masına dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Mustafa Üstündağ'm yazılı ceva
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3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
üyesi Hüsnü DikeçligiPin, hampetrol ile 
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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Malatya Üyesi Hamdı özer, Malatya'nın Ye-
şiltepe kasabasında vukua gelen yoğun trafik 
kazaları; 

Samsun Üyesi Refet Rendeci, gündem dışı 
konuşmalarda belirtilen hususları Hükümetin 

cevaplandırmaması konularında gündem dışı bi
rer demeçte bulundular. 

A. P. Grupu Başkanlığının, Çorum Üyesi Sa
fa Yalçuk'un partilerine katıldığına dair tezke
resi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

— 308 — 
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Yedek Subay adaylarının kısa süreli asker
lik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun ta
sarısının (S. Sayısı 376) 1 nei maddesi üzerinde 
verilmiş bulunan değişiklik önergelerinden biri
nin dikkate alınması kabul; madde, dikkate alın
ması kabul olunan önerge istikametindeki deği
şik şekli ile ret olundu. 

Usul görüşmelerinden sonra, Başkan tarafın
dan daha evvel kabul edilmiş bulunan değişik
lik önergesinin tekrar okutulup oya sunulacağı 
bildirildi. Önergenin okunmasından sonra yok
lama isteminde bulunuldu. 

istem üzerine yapılan yoklama sonucunda 
Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıl
dığından : 

9 . 7 . 1974 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16,53'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Necip 31 irk elam oğlu 

Kâtip 
Kastamonu 

3Iehmet Camlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Celebi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Deniz hukuku ile ilgili yetki Kanunu 

tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi : 1/141; Cumhuriyet Senatosu : 
1/273) (Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm 

ve Tanıtma komisyonlarına) (Müddet : 7 gün) 

Rapor 
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/182; C. 
Senatosu : 1/272) (S. Sayısı : 381) (D. Tarihi : 
8 . 7 . 1974) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca Seçilen üye) 

BAŞKAN — 74 ncü Birleşi'mi açıya mm. 

BAŞKAN — Ydklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

III - YOKLAMA 

'BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır müzake
relere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanının 9 - 11 Temmuz 
1974 tarihli birleşimlerde gündem dışı söz veril-
memesi kararına dair Başkanlık tezkeresi (3/488) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık -tezkeresi var tak-
dıl'm edivorum. 

— 309 — 
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Genel Kurula 

Başkanlık Divanının 9 Temmuz 1974 tarih]! 
toplantısında alman kararın bir sureti ilişiktir. 

Yüksek Genci Kurulun tasviplerine arz olu-
'11111*. 

'Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

1. Genel Kurul gündeminde bulunan ve müd
det yönünden çıkması zorunlu elan kanun tasarı 
ve 'tekliflerini tamamlamak üzere 9 - 1 1 Temmuz 
1974 günleri yapılacak 'toplantılarda gündem dı
şı konuşmak isteyen 8 sayın üyelere söz veriime-
mesii hususunun Genel Kurulun tasvibine sunul
ması. 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kaîbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Selâlıattin Cizreli-
oğlu'na İmar ve İskân Bakanı Ali Topuz'un ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/483) 

'BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağlık ve 
'Sosyal Yardım Bakanı Setâhattiıı Cizre! tuğlunun 
dönüşüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına, İmar ve İskân Bakanı Ali Te/puz"ım ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri Koru t ürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek ideye bin bilgilerine su
nulur. 

3. —• Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Ya
şar T una gür'ün faaliyetleri konusunda kurulan 
Araştırına Komisyonu. Başkanlığının, komisyon
larının Başkan ve Sözcü seçimine dair tezkeresi 
(3/487, 10/44) 

BAŞKAN — Bir tezkere var takdim ediyo
rum. 

9 . 7 . 1974 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 

TunagüVün faaliyetleri konusunda, kurulan Araş
tırma Komisyonunda açık bulunan Başkan ve 
Sözcü seçimi için 4 Temmuz 1974 Perşembe gü
nü saat 10,30!da toplanarak isimleri aşağıda ya
zılı sayın üyeler Başkan ve Sözcü seçilmişlerdir: 

Saygı ile arz olunur. 
Araştırma Koalisyonu Başkanı 

Salim Hazerdağlı 

Başkan : Salim Hazerdağlı (Elâzığ) 
Sözcü : Solmaz Belül (İstanbul) 
BAŞKAN —• Yüksek Heyetin bilgilerine su

nulur. 
4. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme

sine dair Başkanlık tezkeresi (3/485) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var tak
dim ediyorum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin hizalarında gösterilen müddetle izinli 
sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı, Baş
kanlık Divanının 3 . 7 . 1974 tarihli tcplantısm-
d a, ka r a ri aş 11 r ı im ı ş tır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Sıımlıuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Euhî Tıı-
nakan hastalığına binaen. 7 . 4 . 1974 tarihinden 
itibaren 86 gün, 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan İyesi Naiııı 
Talû. mazeretine binaen 27 . 6 . 1974 tarihinden 
itibaren 15 gün. 

BAŞKAN —• Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Sayın Ruhî Tuna'kan'm hastalığına binaen 
7 . 4 . 1974 tarihinden itibaren 86 gün izinli 
sayılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler,.. Etmeyenler... Kabul edilin iştir. 

Cumhuriyet, Senatosu Kont en j on Üyesi Sayın 
Naiııı Talû m m mazeretine binaen 27 . 6 . 1974 
talihinden itibaren 15 gün izinli sayılmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul çelenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin 
alan Manisa Üyesi Ruhi Tunakan'a ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/486) 

310 — 
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BAŞKAN — Başka bir Başkanlık tezkereci 
var, takdim ediyorum. 

(renel Kurula 
Hastalığı 'do'layısıyl'e 2 aydan, fazla izin alan 

Cum'huıiyet Senatosu Manisa teresi Ruhî Tuna-
kan'm tahsisatının verilebilmesi İçtüzüğün 146 
ncı maddesi gereğince (ienel Kurulun kararma 

bağlı okluğundan, keyfiyet yüce tensiplerine arz 
olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BALKAN — Sayın Ruhi Tunakan'ın hasta
lığı iki iaydan fazla sürdüğü için ödeneklerinin 
ödenmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir-. 

V, — GÖRÜŞÜLEN İŞLEE 

1. — YedekSubay adaylarının kısa süreli as
kerlik hizmetine tabi •tutulmasına ilişkin kemim 
tasarısının Millet M erlisine r kabul olunan metni 
re Cumhuriyet Senatosu Anayasa re Aeledet Ko
misyona mütalâası ile Millî Sarunma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi t/131; ('. Senatosu 1/266) 
(S. Say sn : 376) (D. Tarihi : 24.6 .1971) (1) 

BAŞKAN — Sayın, üyeler, .-bundan evvelki 
birleşimin kaldığı yerden müzakereye devam 
edeceğiz. 

Önce şunu arz cdeyinn; Yüksek Heyetin oy
larına iktiran etmiş ve Yüksek Heyete tefhim 
edilmiş bir .hususun yeniden oylanması nıevzu-
bahsotamaz. Ancak, İçtüzüğümüz muvacebesin
de durumu aydınlatmak için kısa bir maruzatta 
bulunacağr.)]. 

Kanunlar müzakere edilirken önergeler tak
dim edilir. Bu önergeler umumiyetle iki şekil
de olur. Birisi, madde metni aynen kalmak su
retiyle önerge şöyle yazılır; «-Maddenin falan 
yerinde şu .ibarenin, çıkarılması' veya şu ibare 
nin ilâvesi veyahut da maddenin falan yerinin 
şu şekilde değiştirilmesi...» Sonuç Başkanlık ta
rafından komisyona ve hükümete katılıp, katıl
madıkları hususu sorulur, katıldıkları takdirde 
önerge doğrudan doğruya oylanır. Katılmadık
ları takdirde önergenin dikkate alınması oyla 
n.ır. Dikkate alındığı takdirde, Başkan; Komis
yona fil hal bu temayüle katılıp katılmadığını so
rar. Komisyon, Umumî Heyetin kararına bağ
lı değildir, katıııp 'katılmamakta serbesttir. Ka 
ti'labilir de, katılmayabilir de. Bu defa önerge
nin kati oylaması yapılır. Önerge kabul edilirse, 
o zaman madde metni aynen kaldığı ve bu öner 

(1) 376 S. Sayılı basmayazı 25 . 6 . 1971 
tarihli 70 nci Birleşim Tutanağına eklielir. 

ge madde 'metninde ufak bir değişiklik talep et
tiği için, madde kabul .edilen değişiklikle birlik 
te oya arz edilir; ama ikinci şekil, falan mad-

.denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini talep 
eder ve «Madde falan» der, yeni şekliyle mad
deyi yazar gönderir. Bu da aynı muameleye ta
bi tutulur. Önce katıiıp katılmadıkları sorulur, 
katılmıyorsa, bu önergenin dikkate al in ip alın 
.maması hususu oylanır. Dikkate alınması kabul 
edildiği takdirde tekrar sorulur; Komisyon tet
kike de alabilir, tetkik edeyim bilâhara fikrimi 
bildireyim de der, fil hal. iştirak ediyorum veya 
etmiyorum da der. Bu takdirde; iştirak etme
diğini kabul edelim veya ettiğini kabul .edelim. 
önerge oylandığı takdirde, şayet ikinci kati of
lamada reddedilirse - ki edilebilir - Neden etli» 
1.'bilir? Şu sebepten edilebilir : Birincide tema
yül yoklaması yapılır; yani dikkate alınıp .alın
maması kabul edildiği zaman Komisyon bir 'da
ha tetkik edeyim der alır, öyle bir gerekçe ile 
tekrar gelir ki, Yüksek Heyet fikrini değişti
rir, bu defa kabul edilmemesi yolunda oy kul-, 
lanır. Bu varittir. 

Binaenaleyh, varit olan bir hadise cereyan 
etmiştir; yani ilk defa olmasına rağmen, -her za
man -olabilecek bir hadise cereyan etmiştir ve 
burada bir eksik takdim neticeyi değiştirmez. 
Eksik takdim edilmiş olabilir. Sayın Başkan bu
rada oya vazederken; «Haddeyi değişiklikle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum» şeklinde bir 
beyanda bulunmuşlar. Bu beyan, neticeyi değiş
tirmez. Şöyle ki; bu madde ile; yani metindeki 
madde ile, değişikliği tazammun eden önergenin 
maddesi aynı şey değil ki birlikte oya konsun. 
Şayet bildikte oya konması mümkün olsa, ret 
keyfiyeti her ikisine de raci olur. Böyle bir 
şey de yok. Binaenaleyh, ikinci defa reddedi-

sıı — 
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len önergenin katı oylamasıdır ve önergenin ge
tirdiği maddedir. Esas madde yerindedir. 
Onun reddedilmesi esas maddenin kabulünü ta-
zammun etmez; ama onun kabulü esas madde
nin reddini tazammun eder. Çünkü değişik bir 
şekildir, Yüksek Heyetin kabul ettiği aykırı 
bir şekildir, maddeyi ortadan kaldırır; ama 
onun reddedilmesi sadece önergenin ortadan 
kalkmasını tazammun eder. Geriye madde kal
mıştır, madde oylanacaktır. İşlem oraya gelmiş
tir, orada, kalmıştır. 

Yalnız, bir hususu arz etmek isterim: Sayın 
Atalay'ın o celsede görüşleri şöyle: «Bu madde 
oylanabilir; ama bu bir formalitedir, ret zinhar 
olmaz.» Böyle şey olmaz arkadaşlar, oylamak 
bir irade izharıdır; ret şeklinde de tezahür ede
bilir, kabul şeklinde de tezahür edebilir. Aksi 
düşünülemez, aksi düşünüldüğü takdirde, buna 
oylama denmez. 

Bu kısa mâruzâtımdan sonra 1 nci maddenin 
oylamasına geçiyorum efendim. 

Lütfen Komisyon ve Hükümet yerlerini al
sınlar efendim. 

1 nci maddenin müzakeresi tamamlanmıştır, 
1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Her
hangi bir yanlışlık olmaması için lütfen kabul 
edenler ayağa kalksınlar. (C. H. P. sıralarından 
«Hangi madde?» sesleri). Efendim 1 nci mad
de. 

1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul et
meyenler... 

SAFFET UR AL (Bursa) — Sayın Başkan, 
Komisyonda kabul edip ret oyu kullanan var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Madde kabul edilmemiştir efendim. 
Madde 2. — Yurt içi veya yurt dışı yüksek 

öğrenim kurumlarından 1 . 5 . 1974 tarihinden 
önce mezun olduğu halde anılan tarihten önce 
haklarında sevk tehiri kararı alman veya asker
lik kararı alınmamış bulunan yahut da askerlik 
kararı alınmış olduğu halde geçerli bir özürü 
nedeniyle ilk yıl içinde yapılan kısa süreli temel 
askerlik eğitimine katılamayan yedek subay 
adayı yükümlüler, Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren iki yıl içinde gerekli işlemlerini tamam
latıp, en geç 1976 yılı eğitim dönemine katıldık
ları takdirde bu kanun hükümlerinden yararla
nırlar. 

Temel askerlik eğitimi dönemlerinin yılın 
hangi ayları içinde yapılacağı Grenelkurmay 
Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığınca bir
likte saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu, uzun yasama görevi 
süresi içinde ilk kez büyük bir çelişiye, bizatihi 
kendi iradesiyle gelmiş bulunmaktadır. Yasanın. 
1 nci maddesi, Anaj^asanm 92 nci maddesi gere
ğince mekik sistemini öngören bir nitelikte de
ğildir. Mevcut değildir 1 nci madde. 1 nci mad
de Millet Meclisinin metninin reddi şeklinde yo
rumlanır ise, 2 nci ve onu takiibeden maddeler 
ortada (kalacaktır. Eğer, 1 nci madde yok ise, 
Cumhuriyet Senatosu bizatihi yasa metninin 
nesini esas alarak 2 nci maddeyi görüşecektir? 
Cumhuriyet Senatosunun yasa tarihinde gele
cek nesiller bunu eleştirdikleri takdirde, Cum
huriyet 'Senatosu için bunun bir şeref olmaya
cağını; ciddî bir eleştiri tetkiki içinde gerçek
ten Cumhuriyet Senatosu için kolay kolay 
kurtulamayacağı, hatta ikinci Meclis olarak 
görevini yerine getirmeyen bir Meclis durumu
na bizatihi kendisini takdim ettiği ve kendisi
ni bıraktığını gösterecektir. 

İkinci maddenin şimdi nesini görüşeceğiz?.. 
ÖMER UCUAL (Eskişehir) — İkinci mad

deyi görüşüyoruz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Yüce Heye

tiniz 2 nci maddeyi hangi esası, hangi prensibi 
gözönünde tutarak şu anda görüşüyor? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İkinci mad
de görüşülüyor... 

SIRRI ATALAY '(Devamla) — Ama 1 nci 
.madde olmadığı takdirde 2 nci maddeyi görüş
menin faydası nedir? Cumhuriyet Senatosu 
maddeyi bir yana bırakıp, yasanın tümünü red
dedebilir idi. Anayasanın 92 nci maddesi gere
ğince kendisine düşen bir görevi yerine getire
bilir idi. Daha tümünün görüşülüp maddelere 
geçilmesi sırasında aleyhte oy kullanarak Cum
huriyet Senatosu Anayasaya uygun bir hareket
te bulunabilirdi. Ama şimdi ne oluyor?.. Cumhu
riyet Senatosu tümünü kabul etmiştir, 2 nci mad
deyi görüşüyor. 1 nci madde teımel maddedir, 
amaç maddedir, mihrak maddedir, bir simgeyi 



C. Senatosu B : 74 9 . 7 . 1974 O : İ 

teşkil etmektedir; onu reddeden Cumhuriyet 
Senatosu neyi görüşecektir i . 

Bunun geçmiş yıllarda bir örneği olmuştur: 
Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ikı hiz-
ımeterleri ile ilgili; hafızam beni aldatmıyorsa, 
20 yıl önce verdiği bir yasa teklifinin tümü ka
bul edilmiş; fakat tek Meclis, (Ama ikinci Mec
lis değil) peşi sıra bütün maddeleri reddetmek 
suretiyle tümünü kabul ettiği bir yasadan bu 
şekliyle sıyrılmanın yolunu bulmuş idi; anna 
Cumhuriyet Senatosu o durumda da değildir. 
Cumhuriyet Senatosu tümünü kabul ettiği, 
-maddelerine geçtiği bir yasa metninin şimdi 
peşisıra, teker teker maddelerini reddetmek, 
tüm ret yoluna gitmek: suretiyle hukuka aykırı 
bir 'durumu: yani kendisiiııin içine düşmüş ol
duğu bir hatayı devam ettirmek suretiyle, bir 
hata zincirini meydana getirmek suretiyle Ana
yasaya aykırılığın bir yeni örneğimi vermiş ola
caktır. (A. P. sıralarından «Anayasa Mahkeme
sine git» sesleri). Fikirleriniz varsa gelir söy
lersiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müzakerenin 
selâmeti bakımından müdahale etmeyiniz. Tüzü
ğe de aykırı.... 

'SIRRI ATALAY (Devamla) — Gerçekten 
ibununla biz övünecek miyiz? Yani şu an içine 
düştüğümüz durumla Cumhuriyet Senatosu 
olarak biz, hukukun üstünlüğü prensiplerine 
lâyıik bir şekilde bir yasayı görüştüğümüze ina
nıyor muyuz ve bu inancı hepimiz paylaşabili
yor .muyuz?.. Buna hiç kimse «Evet» diyemez. 
Siyasî gayretkeşliğin dışında veyahut içine düş
tüğümüz zor durumu bir nebze de olsun hafif
letme gayreti dışında, ohjektif hukuk kurulla
rının sağlam düşünce ımantığı içerisinde bunun 
tutulur veyahut savunulur tarafını bulmak ger
çekten güç. 

Başkan gerçekten meseleyi sağlam bir -şekil
de tamdlm ettiler, Başkanı bu şekilde kutlamak 
gerekir. Daha önceki Başkanın önergeyi -oylat
ın a yolundaki içine düştüğü hatadan Başkanlık 
sağlam bir şekilde kurtulmuş oldu. Ama ben şu 
anda içine düştüğümüz durumu önceden sezme 
şöyle dursun, tahmin şöyle dursun, bilmekte
yim. 40 kişiyiz birbirimizi biliriz; siyasî partiler 
hirer kamplar gibi aralarındaki farklardan, Ana
yasa gereğince Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı 

üyeleri ne zaman ki gerçekten Cumhuriyet Se
natosunda nâzım rolü oynayabilir şekle sayı 
itibariyle gelirse o zaman kurtulalbilir. 

1961 Senato seçimlerinde Adalet Partisinin 
Cumhuriyet Halk Partisinden 500 000 fazla oy 
almasına rağmen, seçim sisteminin bir cilvesi 
olarak iki misli bir sandalye farkıyle Senatoda 
temsil edildiğini biliyoruz. O bakımdan, Anaya
sa gereğince Tabiî Üyeler ve Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyeler İkinci Mecliste ağırlıklarını his-
settirinceye kadar bu gibi hadiseler mukadderdir. 
Çünkü, bir siyasî parti belli bir çoğunlukla ba
zı vaziyetleri alabilmekte ve bu vaziyetlerin 
almışından da işte böyle güç durumlarla karşı 
karşıya gelmekteyiz. Umarız ve ümit ediyoruz 
ki, nihayet bu bir yıl devam edecektir. Bir daha
ki seçimlerde millet iradesini Cumhuriyet Sena
tosunun bünyesinde yeni ve müessiriyeti temin 
edecek şekilde gerçek temsiliyle tabiî üyelerle, 
Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı üyeleri yasaların 
yapımında gerçekten ağırlıklarını koyacaklar
dır, nâzım rol oynayacaklardır ve bu şekilde içi
ne düştüğümüz haksız durumlar meydana .gel
meyecektir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, bunların ne alâkası var? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi gerçek
ten... (A. P. sıralarından «Mevzu ile ne alâka
sı var?» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun, Sayın Atalay... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Nereden 
nereye Sayın Başkan... Milleti temsil ediyoruz 
burada. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen benim mü
dahalemi celp etmeyin, madde üzerinde konu
sun. Görüyorsunuz ki, üyeler sadet dışına çıktı
ğınızı işaret ediyorlar... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, öyle bir duruma arkadaşlarımız getirmişler
dir ki, 2 nci madde üzerinde görüşmenin gereği 
yok. (A. P. sıralarından «Onu söyle, diğerlerine 
ne lüzum var.» sesleri.) 

BAŞKAN — Onu söylerseniz mesele kal
maz. 

ORHAN KOR (İzmir) — Her zaman böyle 
yapar. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ba
ğırmayın.. Başkan meseleyi halleder, müsaade 
edin efendim. (A. P. sıralarından gürültüler.) 
Müsaade edin efendim. 

Sayın Atalay, şimdi fikrinizi tam ve kâmil 
mânada söylediniz. Binaenaleyh, başka mevzu
lara sıçramadan ve müdahaleyi celp edecek tarz
da konuşmadan, müzakerelerin selâmetini sizin 
de yardımcı olarak düşünmenizi rica edeceğim. 
Esas 2 nci madde üzerindeki fikrinizi saraha
ten ifade etmenizi rica edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan. düşüncelerimi özetleyeyim ve son vereyim. 

Bir çıkmazın içine Cumhuriyet Senatosu dü
şürülmüştür. Temel madde reddedildiğine göre, 
diğer maddelerin görüşülmesi hukuka aykırıdır, 
mantığa aykırıdır, gereği mevcut değildir. Görü
şülmesine manal olmayan bir durum içerisinde
yiz. Usulün 58 nci maddesi gereğince görüşül
mesine mahal olmayan bir durumla karşı karşı-
yayız. Evvelâ bunun çözüme bağlanması gere
kir, bunu teklif ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Usul hakkın

da söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Neyin usulü hakkında beyefen

di? 
TURGUT CEBE (Ankara) — Buradaki mü

zakerelerin usulü hakkında. 
BAŞKAN — Müzakereler usulüne uygun şe

kilde devam ediyor. 
TURGUT CEBE (Ankara) — İzah edeyim. 
BAŞKAN —• Efendim, ne şekilde usul hak

kında söz isteneceği Tüzüğümüzde yazılıdır. Lüt
fen tetkik buyurun, hangi hususta istiyorsanız 
onu bana beyan edin, ben de ona göre takdiri
mi kullanayım. Böyle, «Usul hakkında» demek
le usul üzerinde söz verilmez. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Efendim, bıra
kın da izah edeyim. 

BAŞKAN —• Buyurun, neyin, usulü?.. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Kürsüde 2 nci 

madde üzerinde konuşma yapan hatip, 2 nci 
madde üzerinde konuşma yapacağını bildirme
sine rağmen, kanunun tümüne ve aynı zamanda 
Yüce Senatonun almış olduğu kararın isabeti
ne bir nevi barikat kurar şekilde ve tehtidamiz 
hitapta bulunmak suretiyle beyanını devam et

tirirken ve bu durumda da Sayın Başkan hatibe 
müdahalede bulunmaz ise, buradaki müzakere
lerin usul dahilinde cereyan edebileceğine hü
küm vermek mümkün değildir. Bunu izah et
mek istiyorum. 

BAŞKAN —• Şimdi Sayın Cebe, müzakere 
tam usul içerisinde; yani Tüzük maddesine uy
gun şekilde cereyan etmektedir. Ancak, yine 
Tüzüğümüzde o hal mevcuttur; bir hatip konu
şurken sadet dışına çıkabilir. Sayın hatip sadet 
dışına çıkmıştır', Başkan da kendilerine sadet 
içinde görüşmelerine devam etmesini ikaz et
miştir. Bu cereyan eden hadise tamamen usule 
uygundur. Ama benim Başkan olarak hatibin 
ne söyleyeceğini bilemediğim için, beklemem 
gerekmektedir. Bu itibarla, arkadaşların ikazı 
üzerine sadet dışına çıkmış olduklarını kendile
rine beyan ettim ve tamamen usul içerisinde; 
yani Tüzük hükümleri çerçevesinde müzakere 
cereyan etti. Onun için size söz vermem müm
kün değil. 

TURGUT CEBE (Ankara) — O halde 2 nci 
madde üzerinde söz talep ediyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Tamam efendini hakkınız, ve
rirdim. 

Buyurun Sayın Ucuza!. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, seçmenlere, Meclise huzuru
nuzda hakaret edilmiştir. Sustunuz ve zabıttan 
sildi T I K diniz, «Sözünüzü geri alın» demediniz. 
Bu hatip, kendisi de dalıil olmak üzere, Meclisi 
gayrimoşru ilân etti, sustunuz, görevinizi yap
madınız. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, Sayın Kal
paklıoğlu, müsaade buyurun. Başkana bu şekil
de hitap etmek marifet değil. Ancak, ben hiç 
«bir hatibin ne konuşmasına uluorta müdahale 
edebilirim, ne de cevaplayabilirim. Hepimizin; 
sayın üyelerin cevap vermek hakkı mevcuttur. 
Eğer hatibin sözlerini heğenmedinizse, söz is
tersiniz ve usulü dairesinde cevap verirsiniz. O 
benim vazifem değil. 

Bunu arz ederim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, ben usul hakkında söz istesem 
vermezsiniz, buna cevap versem gayri meşru 
hale ben kendim düşmüş olurum. Ama zatıâli-
nizin bunu bildirmesi lâzım »gelirdi. Siz de dahil 
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olmak üzere, seçimleri meşru ilân etmedi.. «Ne 
zamanki meşru seçim yapılır, Kontenjan sena
törleri burada haklim olur, o zaman o Meclis 
meşru (halde çalışır.» dedi. Ama zatı âliniz sus
tunuz. 

BAŞKAN — Bunda Meclise bir hakaret yok. 
Demek istediler ki; bir ilemki seçimde biz dalıa 
çak .geleceğiz, ekseriyeti alacağız. Ben öyle 'an
ladım, eğer siz yanlış anladınızsa »bilmiyorum. 
(Gürültüler). 

iAiHMET D E M E YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, hakaret edilmiştir. Burada 1975 
seçimlerinde biz daha az geleceğiz, onlar daha 
çiolv gelelbilir, bunu alkışlarız; fakat burada otu
ranlar hakarete uğramıştır, Senato hakarete' 
uğramıştır. Siz bizim hakkımızı müdafaa etme
diniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben anladığımı söyledim Sayın 
Yüce. Ben hakaretâmiz bulmadım. 

ORHAN KOR (İzmir) — Ne zaman doğru 
dürüst hir konuşma yapmıştır, her zaman ha
karet etmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Uzun zamandan beri bu tasarı Yüce Heyeti

nizce müzakereye tabi tutulmuştur. Tümü gö
rüşülmüştür, kalbul edilmiştir, 1 nci maddesi gö
rüşülmüştür, verilen önergeler sonunda meydana 
gelen oylama neticesinde de 1 nci madde red
dedilmiştir. Sayın Başkam madde sırasiyle ta
sarıyı müzakereye devam etmektedir. 

2 nci madde, -bildiğimiz giibi, 1 nci madde 
hükmünün tatbikatayle alâkalı bir maddedir. Sa
yın At-alay'ın demin huzurunuzda yaptığı ko
nuşmasının bir tek noktasında sadece fikir ola
rak ileri .sürdüğü husus doğru olup, onun dışın
daki bütün söyledikleri tamamen, arkadaşları
mın da yaptığı itirazlar muvacehesinde, huku
ka aykırı bir konuşmadır, Anayasaya aykırı bir 
konuş m adı r ele ğe rli ark ad aşl a r im. 

iSaym Atalay, bu Yüce Meclisin, Yüce Cum
huriyet Senatosunun zaman zaman Başkanlığını 
yapmış bir kişidir. Yüce Senatonun gerek bir 
üyesi sıfatiyle, gerekse Başkanvekilliği yaptığı 
zamanlar sebebiyle elimizdeki İçtüzüğün hük
münü ; zaman zamanı da kendisi açıkça ilân eder, 
ben çok iyi biliyorum diye; ama her nedense 
bu meselede Tüzüğün ieinde bulunan ve çok iyi 

bildiği 77 nci maddeyi yok farz ederek hareket 
ettiler. 

Değerli arkadaşlarını; bir kanun tasarı ve 
teklif imin tümünün kesin oylamasından evvel 
maddelerde yapılan herhangi bir hatalı 'kalbul 
varsa, ibunun düzelt ilmesi için Tüzüğümüz bir 
imkân ha zır 1 amı ştı r. 

Şimdi, Sayın Atalay Tüzüğün 77 nci madde
sini bile bile gelip lblirada bir kenara, koyar da, 
meseleyi, Anayasaya aykırılığı yönünden, mese
leyi, Cumhuriyet Sena tosunun çalışması ve mü
zakere hususları yönünden ve meseleyi, kendi 
anlayışı istikametinde dile getirmesine Yüce 
Heyetiniziın imkân vermeyeceğine inanıyorum. 

Hata zincirlerinden (bahsettiler. Daha tasalı
nın bir tek maddesini görüştük. Hangi zincirden 
(bahsederler? Kaldı ki, Yüce Heyet kendi yetki
sini, kendi iradesini kullanarak bir kabulde bu
lundular; o ka.bu-1 1 nci maddenin reddi netice
sini sağladı. O halde, kanunun tümünün kesin 
oylanmasından evvel, Ibu Tüzüğü iyi bilen ar
kadaşımızın Anayasaya aykırı düşmemek için 
77 nci maddesini çalıştırmaısını kendisinden •bek
lerdik. Yüce Meclisin,- herhangi bir müzakerenin 
sonunda iradesini açıklayarak vardığı karanı 
maalesef arkadaşımız; zalbıtla.ra geçtiği üzere, 
'bunun bir şeref olmayacağı gibi bir niteleme yo
luna. gittiler. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Atalay'ın ira
desine uymayan şekilde iradeniz tecelli ettiği 
müddetçe, bu kullandığı kelimeyle bir defa 
daha kendisinden rica ediyoruz; böyle vasıflan
dırmaya veya nitelemeye hakkı olmadığını ha-
11 r latan ak me ehun; ye t inde y iz. 

Yüce Meclis eleştiriden kurtulmayacakmış.. 
Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclis 1961'den bu 
tarafa hangi hatalı duruma düşmük ki, ilk defa 
böyle bir hatalı durum diye arkadaşım nite
liyor 1 Hayır.. Bir hadise ilk defa olabilir; ama 
hadise hatalı değil, hadiseyi düzelten yollar da 
vardır. 

Şimdi, 77 nci maddeyi kendilerine hatırlat
mak için, izin verirseniz okuyacağım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
77 nci madde ademi kahuldür, burada retttir. 

BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale et
meyiniz. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
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ÖMER UCÜZAL (Devamla) — «Madde 77 
— Bir tasarı veya teklifin kesin olarak oy
lanmasından önce, komisyon veya bir üye, ta
sarı veya teklifin bir veya birkaç maddesinin 
hatalı olarak kabul edildiğini ileri sürerek ge
rekli değişikliğin yapılmasını isteyebilir.» 

Değerli 'arkadaşlarım, deminki oylamanın so
nucu bir kaibul değil midir? Deminki oylama
nın sonucu da reddin kabulüdür, bir kaibuldür. 

ıŞimdi Sayın Başkanımız oylamayı müteakip, 
d nci maddeyi ele alarak, yapılan teklifin ge
rekli işlemini yapmış olsalardı, Sayın Ata la y bu 
kürsüye gelip, Yüce .Senatonun şerefinden baş
layıp, hizmetlerin hatalı oluşuna ve Anayasaya 
ayın tutuma varıncaya kadar burada Yüce Hu
zurunuzu işgal etmeyecekti. 

Değerli arkadaşlarım, gereken işlem yapıla
rak, deminki yapılan kabulün de ıslah edileceği 
yolunda verilmiş önerge vardır. Sayın Başkan
dan, bu önergenin işleme tabi tutularak, mesele
nin düzeltilmesini istirham ederiz. 

2 nci madde hakkında da verilmiş bir öner-
igemiz vardır, onun da kabulünü istirhamla hu
zurunuzdan ayrılıyorum. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Cebe? Yok. 
Sayın Ege, buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler-
Müzakeresini yapmakta bulunduğumuz ka

nun tasarısının 1 nci maddesi üzerinde söz alan 
Sayın Atalayın çok hırçın ve âdeta Senatoya 
üstten bakarak konuşması mutadıdır; ama bu
nu devam ettirdiği müddetçe de. Umumî He
yette bazı nahoş hadiselerin çıkmasına sebep ol
maktadır. Bu muhteremin hoşuna gider ve böy
le hallerine de devam eder.. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, elimizde Tü
zük ve şimdiye kadar müzakereleri yürütmekte 
esas olan teamüller, gelenekler var. 1 nci mad
denin reddi demek, tasarının tümü oylanırken, 
'maddesiz çıkması demek değildir 1 nci madde 
reddedilmiş olabilir. 2 nci maddenin müzakere
sine geçiyoruz ve 2 nci maddenin müzakeresini 
yürütüyoruz. 2 nci maddenin müzakeresi yapı
lır; hatta müzakereler devam ederken, herhan-
ıgi bir .madde daha sonra müzakere edilmek üze
re (geçilir ve diğer maddelerin müzakeresine de
vam edilir, O geçilen madde hangi madde ise, 
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sonradan tekrar ele alınabilir. Bu usuller içeri
sinde tekmri müzakere denilen bir müzakere de
nilen bir müessese de vardır, o yola gidilir. 
Bunlar yapılacaktır. Sayın At alay bunların hep
sini ve bunun böyle olacağını da biliyor, ama 
her nedense kendi tezleri tutmadığı zaman, bir 
hırçınlığın içine girmek durumuna kendisini sü
rükler. 

Şimdi, muhterem arkadaşımın da ifade et
tiği gibi, 77 nci madde gayet sarih. Aslında be
nim konuşmam zait; ama bu zabıtlara öyle hır
çın sözler, öyle üstten bakan, âdeta Senatoya 
direktif veren bir konuşma geçti ki, insan bu
nun karşısında tahammül edemiyor ve söz al
mak ihtiya.cmı duyuyor. 

Aslında 77 nci madde gayet açık olarak me
seleyi ortaya koymuş; herhangi bir tasarı veya 
teklifin müzakeresi devam eder, maddeleri yü
rütülür, sonuna gelinir; ama tümü oylanma
dan önce, 77 nci maddeye göre o tasarı veya 
teklifte meydana gelen aksaklıklar varsa, bun
lar üyeler, Başkanlık, komisyon veya Hükümet 
tarafından hatırlatıldığı takdirde, düzeltilir ve 
herhangi bir şekilde tasarının veya teklifin 
malûl olarak çıkmasına, kanunlaşmasına ma
ni olunur.-

Bu böyle olduğuna göre, bizim müzakere et
mekte olduğumuz tasarının 2 nci maddesinin 
müzakeresi yerindedir, usule uygundur ve bu 
madde kabul edildiği takdirde, diğer maddele
rin görüşülmesine devam edilecektir. Sonunda 
tasarıda ek "sik olan noktanın tamamlanması 
için gereken tedbir tekrardan alınacaktır. 

1 ne: madde ile ikinci maddenin irtibatından 
bahsediliyor. 1 nci madde ile 2nci maddenin ir
tibatı, bence sadece bir süre meselesidir. O süre 
1 nci maddede dört ay olarak zikredilmiştir; 
ama 2 nci maddede dört ay meselesinin dışında, 
madde bizatihi kendi kapsamında ifade etmek 
istediklerini taşımaktadır; gayet sarılı ve açık
tır. O bakımdan 2 nci maddenin 1 nci maddeye 
olan irtibatı, 1 nci maddenin tekrar şu veya 
bu şekil alması ile değişebilecek bir durumda 
değildir; yani 1 nci madde ile irtibatı sadece sü
re mevzuunda dır. Bunun dışında 2 nci madde
yi değiştirecek herhangi bir vaziyet yoktur. Sü
re meselesi de mutlaka tespit edileceğine göre; 
yani 1 nci maddeye tekrar dönülüp, 1 nci mad
de vazedileceğine göre, meseleyi bu kadar bü-
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yütüp, âdeta Senatoda kanım tasarı ve teklif Le-
ri görüşülürken çeşitli oyunlar ve maksatlı ha
reketler yapılıyor şeklinde burada beyanda bu
lunmak zaittir. Ne yapılmak isteniyor? Bir ta
raf böyle düşünüyor, öteki taraf başka türlü... 
Düşünülen nedir? Mevcut tasarının daha mü
kemmel şekle getirilmesidir. Yoksa,, mevcut ta
sarıyı bir konara itmek veya bunu oyalamak yo
lu ile tasarının kanunlaşmasına mani olmak de
ğildir. Böyle bir şey yoktur. Bütün arkadaşları
mız bugün btirada şu tadarının on iyi şekilde, 
memlekete en faydalı olacak bir şekilde, mües-
selelere ve gençlerimize faydalı olaıbileeek şekil
de çıkarılmasının bir nevi yarışını yapmakta
dırlar. 

O balkımdan, şu tarafı veya bu tarafı şu ve
ya bu şekilde ilzam etnıe'k veya söz söylemek zait
tir. 2 noi maddemin, bu şekilde müzakeresıi ya
pılıp kabul edildikten sonra, diğer maddelere 
geçilebilir. 

Teşekkür edenim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi

ye kadar üç sayın üye konuştular; fakat 2 nei 
mıaddenıin metni üzerinde görüşülmedi. Sadece 
sayın Ataılay, 2 nei maddenin, 1 nei mıaddenıin 
ortadan kalkması ile bir mamı ifade otımodiğini 
•söylediler. Buna cevap teşkil etti; yani müzake
renin seyri, bir usul müzakereyi şeklinde getiril
di. Bunun için bundan sonra söz isteyen sayın 
üylerin mutlak madde metni üzerinde konuşma
larını rica edeceğim. 

Sayın Çağatay, buyurunuz. 
Siz söz mü istiyorsunuz sayın Ataılay? 
ISIREI ATALAY (Kars) — Evet. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Ben de söz is-

tiiyo'rum sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun sayın Çağatay. 
NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Ben Sayın Başkanın ikazlarına uyarak, 2 nei 

madde üzerinde ve 2 nei maddeye hasren konuş
mak arzusundayım; bu itibarla huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. 

2 nei maddeyi, hislerden ayrılarak, biraz ev
vel yapılan tartışmaların ve münakaşaların ar
kasında kalarak, onları bir tarafa iterek, salim 
bir düşünceyle tetkik ettiğiniz zaman göreceksi
niz ki 2 nei madde çok sıkı bir şekilde 1 nei mad
deyle ilgilidir. 

I 2 nei maddede ne diyor? 2 nei maddenin 
vazettiği esas, 1 nei madde ile kabul edilen kısa 
süreli temel eğitime şu veya bu sebeple muay
yen bir mazeret, geçerli bir mazeretle vaktinde 
icabet etmemiş olanlara bir hak tanıyor. Bina
enaleyh evvelâ, kısa süreli bir temel eğitimin 
prensibini kabul etmek lâzım ki, o kısa süreye 
riayet etmemiş olanlar hakkında ne giıbi bir im
kân doğabilir, bundan sonra ne yapılabilir, 
özürlü bir gecikme halinde ne gibi bir tutuma 
başvurulması lâzımdır; bunu 2 nei madde tayin 
etmektedir. 

Gene 2 nei maddenin son fıkrasında der ki: 
«Temel askerlik eğitimi dönemlerinin yılın han
gi ayları içinde yapılacağı Genelkurmay Başkan
lığı ve Millî Savunma Bakanlığınca birlikte sap
tanır.» Şu halde, temel askerlik eğitimi dönemi 
1 nei maddedeki temel askerlik eğitimi dönemi
dir. Bu madde kabul edilmediğine göre, temel 
askerlik eğitimi döneminin yılın hangi ayları 
içinde yapılacağını tespit etmeye mahal ve lü
zum kalmaz. Evvelâ temel askerlik eğitiminin 
dönemlerini tasrih etmemiz lâzımdır ki, Millî 
Savunmaya ve Genelkurmaya bir vazife verelim. 

1 nei madde muhtemelen bir müddet getire
cektir, bu, tamamen mefruz bir şeydir. 1 nei 
maddenin ne getireceği bugün için meçhuldür. 
1 nei madde tamamen çıkmıştır ve 1 nei madde 
artık burada konuşulamaz. Şu halde ne ola
caktır?.. Askerlik Kanununa rücu edilecektir. 
Askerlik Kanununda temel eğitim hakkında ve 

I celpler hakkında ayrı ayrı hükümler var. Bina
enaleyh, o hükümlerin tatbiki bizatihi kanunun 
kendisinden gelmektedir; yani Askerlik Kanunu 
zaten bu esasları halletmiştir. Burada, ancak 
kısa süreli temel eğitim hallerinde ne yapılaca
ğını kanun ortaya, koymaktadır. Biz 1 nei mad
deyi ortadan kaldırdıktan sonra; artık süresiy-
di, gecikmiş olanlara mazeretleri halinde ne 
gibi haklar tanıyalımdır, diye bunun 2 nei mad
dede müzakeresine mahal yoktur. Yani huku
ken ve teknik yönden buna imkân görmüyorum. 

Mâruzâtımı hasren bu maddeye top'lamışım-
dır; arkadaşların hissiyatını tahrik etmekten 
azamî derecede içtinap ediyorum, soğukkanlılık
la ve sakin bir düşünceyle 2 nei maddeyi tetkik 
ettikleri takdirde bana hak vereceklerini umu
yorum. 

| Hepinizi saygılarla selâmlarım. 
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EBDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Neyin usulü hakkında, efen
dim? 

EBDOĞAN ADALI (İstanbul) — Takip 
ödilen usulün hatalı olduğu hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Nasıl hatalı yani?.. 
EBDOĞAN ADALI (İstanbul) — Müsaade 

ederseniz izah edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EBDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem 

B aşkan, mulıt er em a rkad asi arım; 
Konuşma vesilesi olsun diye usul hakkında 

söz almış değilim. 
Kıymetli arkadaşlarım, kısaca arz etmek is

tiyorum; hepimiz bu kanunun şu veya, bu şekil
de bir an evvel çıkmasını istiyoruz. Arkadaşla
rımın hepsi bir an evvel bugünkü müzakereler
de bu kanun tasarısını nihayete erdirmek kara
rında. İki görüş var; birisi Hükümetten geldi
ği gibi, Meclisten ve Komisyondan geçtiği gibi 
kabul edilmesi görüşüdür, bir de bir takrir ve
rilmiştir; takrir uzun müzakereler geçirdi, kap
samının genişletilmesi, mevcut silâh altındaki ye
dek: subay adaylarına da bunun teşmil edilmesi 
fikri. İşin samimî ve gerçek tabanı bu muhte
rem arkadaşlarım. 

Şimdi, gerçekten ben Sayın Çağatay'ın ve 
sırf bu hususa inhisar etmek üzere Sayın Ata-
layın da fikrine iştirak ediyorum; yani bu 1 nci 
madde kabul edilemediğine göre, 2 nci maddenin 
müzakeresi bahis konusu olamaz. 

Evvelâ, teknik bakımdan ilişkisi vardır; ikin
cisi, bu müzakere 2 nci madde üzerinde devam 
edecek. Başka, arkadaşlar da söz alacak, netice
si oylamaya müncer olacak. Bu oylamada ar
kadaşlarımız iradelerini izhar ederlerken, mücer
ret 2 nci madde için irade izhar edilemez: 1 nci 
madde olmadığına göre 2 nci madde hakkında sa
rih bir irade izharından, bir oylamadan hahsedil-
nıesine imkân yoktur. Biraz evvel sö zalan Sa
yın Ucuzal arkadaşımız, 1 nci madde için bir 
tekriri müzakere teklifinde bulunduğundan 
bahsetti. 

Bendenizin teklifi şu: Sayın Başkan ve Umu
mî Heyet kabul ederse; 77 nci maddede tekriri 
müzakerenin azamî noktası belli edilmiştir, tü
mü ovîanıncava kadardır; ama ondan evveli acık

tır, her an oylanabilir. Tekriri müzakere tek
lifi vardır, huzurunuza gelecektir, 1 nci mad
de hakkındaki Divana verilmiş olan tekriri mü
zakere teklifi üzerinde müzakere açılsın; kabul 
edilir, edilmez, usullüdür değildir, o ayrı bir 
mevzu, Umumî Heyet kararlaştıracaktır, o me
sele halledildikten sonra, 2 nci maddeye geçelim. 
Hem zaman israfını önlemiş oluruz, hem de usu-
lî bakımdan daha uygun, olur kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bu hatalı kabulün tashihi için 

Tüzüğümüzün kabul etmiş olduğu müddet «As
garî. azamî» diye bölünemez. «Katî oylamadan 
önce» dediğine göre, müzakereleri bir noktada 
durdurmamak için, geri ve döndürmemek için, 
muza ?Vr rin devamını, müzakerelerin sonun
da da hatalı kabul edilen hususun ıslahını der
piş etmiştir Tüzük maddesi. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Hayır. 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bica ede
rim Sayın Başkan. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Hayır 
Sayın Başkan, hayır. 

BAŞKAN — Bu itibarla müzakereye devam 
etmek zorundayım, Tüzük bunu âmirdir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Azamî 
haddini belirtmiş, Sayın Başkan. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
O Tına kadar talep eder. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Temel 
maddeye ait bir usuldür bu. 

Müzakerelerin selâmeti bakımından teklifime 
göre hareket edilirse daha iyi olur kanısında
yım. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
ben demin Yüksek Heyete arz ettiğim şekilde. 
anlıyorum maddeyi; ama böyle bir teklif var
dır, Yüksek Heyet bu anlayışı tespit eder. 
Eğer 77 nci madde Sayın Adaiı'mn beyan etti
ği şekilde anlaşılıyorsa Yüksek Heyetçe, veril
miş takrii' vardır, o takriri işleme koyarım. Bu 
hususu... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz isliyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu husus hakkında değil mi 
efendim? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet, efendim.. 
BAŞKAN — Bu vurun. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
eğer meseleyi gerçekten objektif olarak çözüm
lemek istiyorsak,, ihtisas komisyonu olan Ana
yasa Komisyonuna gider, Anayasa Komisyonu 
meseleyi bütün ayrıntılarıyle tetkik eder ve Cum
huriyet Senatosu huzuruna bir metin getirir, bu 
metne göre mesele bir çözüme götürülebilir. 

Ben biraz önce sözlerimi bitirirken usulün 
58 nci maddesini ortaya attım, dedim ki; usul 
hakkındaki konuşma istekleri asıl mesele hak
kındaki konuşma isteklerinden önce alınır, usul 
hakkında konuşmalar bir konunun görüşülmesi
ne yer olmadığına ve diğer durumlara dairdir. 
Ben, 2 nei maddenin görüşülmesine yer olma
dığını ortaya koydum ve bunun çözümünü bek
ledim ve Sayın Başkana bu teklifte bulundum. 
2 nci maddenin görüşülüp görüşülmeyeceği hu
susu evvelâ çözüme bağlanmalıdır. Bu, çözüme 
bağlanmadan, gerçekten görüşmelere devam et
mekte hiçbir fayda yoktur. 

Sayın Ucuzal'm 77 nci maddeye değinen dü
şüncesi, sanırım maddenin dikkatle rayına otur
mamasından meydana gelmektedir. Bir tasarı 
veya teklifin kesin olarak oylanmasından önce; 
(Burada Sayın Adalıya katılıyorum) kesin oy

lamadan maksat, bütün görüşmeleri bitirip, so
nunda hatalı oylamaya gitmek değildir; hatalı 
oylamanın en geç ne zaman yapılacağına dair
dir. Bu bakımdan hatalı kabulden dolayı her
hangi bir zamanda önerge verilebilir. Ancak,.. 
«Veya birkaç maddenin hatalı olarak kabul edil
diği ileri sürülerek...» deniyor. 1 nci madde 
hatalı olarak kabul edilmiş değildir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Daha tek
riri müzakereye geçmedik, tekriri müzakere ge
lince söylenir bunlar. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim, 
dinleyelim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir dakika 
efendim. 

Yani şimdi 'biz meseleyi 77 nci maddeyi iş
letme yönünden Anayasa Komisyonuna götür
mek değil; 1 madde reddedildiğine g'öre, Cum
hur! ye't Senatosu nasıl bir işlem yapmak zo
rundadır; bunu halletmek zo; undayız. 77 nci 
maddeye gitmek suretiyle bir çözüm bulmaya 
imkân yok; onu söylemek istiyorum Sayın Ada
lı. 77 nci maddeyi işle lebi' mek için bir madde
nin kabulü gerekiyor. Yüce Heyet bir maddeyi 

veya birkaç, maddeyi kabul edecek; fakat ka-
'bııl ettiği bu metinlerin hatalı olduğu iddia 
edilecek, bundan do'ayı talepte bulunulacak, 
bu talep üzerine görüşmeler yapılacak... Ba
kınız ne diyor «.. Gerekli değişikliğin yapılma
sını isteyebilir.» 

Şimdi, talepte bulunmak için iki önemli şart 
var: Biri; hatalı kabul. İki; bu kabulden dolayı 
değişildik istenecek. Yani hu metin olacak, 
onun değişikliği istenecek. Şimdi, ne kabul 
var, ne ortada metin var, ne bunun deği
şikliğini istemek vardır... Binaenaleyh,' bu
rada 77 nci maddeyi işletmek mümkün •de
ğildir. Bir görüşümü söyleyeceğim; .bundan 
hemen alınmayın arkadaşlarım, «Hayır, biz ço
ğunlukla bu anlamda anlayacağız» diyebilirsi
niz. O, 77 nci maddeyi değiştirmek olur. İçtü
züğün 77 nci maddesini değiştirmediğimiz sü
rece, l)iı şekilde redden dolayı 77 nci maddeyi 
işletmeye imkân yoktur. 

76 nci maddeyi de işletmeye imkân yok
tur ; çünkü, «Tasarı veya teklifin, kesin ola
rak oylanmasından önce, ibare ve üslûp veya 
tertip itibariyle hatalı olduğu bir üye veya 'ko
misyon taıafından ileri sürülür...» deniyor. Bu 
da mümkün değildir. Çünkü; ibare, üslûp, mâ
nâ değil, reddedilmiş bir hükümle kaı'şi! kar-
şıyayız. Hüküm reddedildiğine göre, neyin ha
talı kabulünü isteyeceğiz? Yani hatalı bir ka-
'buMen dolayı isleyeceğiz ve bu kabul edilmiş 
hietinde değişiklik isteyeceğiz... Bu açık; bunu 
zorlamaya imkân yok. 

O halde şimdi yapılacak şey nedir"? Çıkış 
yolunu arıyorsak, bu çıkış yolunu hep beraber 
arayalım. . 

Anayasa Komisyonuna havale ederiz, Ana
yasa Komisyonuna gider. Anayasa Komisyonun
da 1 nci m a dil e yeniden oylanır mı, oylanmaz 
mı?.. 1 nci madde daha önceki yapılan oyla
mada ifade ettiğim şekilde kabul edilmiş sa
yılır ; fakat burada yapılacak işlem, sadece 
onun tescilinden ibarettir. Benim görüşüm 
yanlış olabilir. Benim görüşüm haklı, doğru 
ve yerindedir anlamında söylemiyorum; ama 
bütün 'bunları gözönürıcle bulundurmalıyız; fa
kat şimdi çıkış noktası 77 nci madde değildir. 

Çıkış noktası, Anayasa Komisyonuna ıgidip 
yeni bir usul şeklini, ama hep beraber müş
terek bir mutabakatla, Komisyonda temin ede-
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Hm. Hep beraber... A. P.; «Ben böyle istiyo
rum.» «Cumhuriyet Halk Partisi; «Hayır 'ben 
Iböyle istiyorum.» şeklinde değil; Komisyonda 
müşterek ve münasip bir mutabakatı bulup, 
buraya getirip Cumhuriyet Senatosunun bütün 
kanatlariy.e; siyasî partileriyle, Anayasanın 
nâzım rolle görevlendirdiği gruplarla bera
ber münasip mutabakatı bulup çıkarırız; 
yoksa aksi t akdi: de gerçekten hatada devanı 
ederiz. .Münasip mutabakatı 'buluruz; şekli ba
kımdan gerekirse, İçtüzüğümüzü şekil yönün
den hemen, bir celse içerisinde 'bir kararla 
değiştirebiliriz. Bütün gruplar anlaşırlar, 77 
nci maddeye bir hüküm ilâve ederler. Cumhu
riyet Senatosunda, kesin oylamadan önce, lü
zum gördüğü takdirde Cumhuriyet Senatosu
nun münasip mutabakatı ile hata'ı olarak 
reddedilmiş maddelerin yeniden görüşülüp 
oylanmasını Komisyon veyahut Hükümet is
teyebilir şeklinden bir hüküm getiıiriz. Bu
nun için yazılı bir gerekçe vesaireye iüzum 
yoktur. Anayasa Mahkemesi kabul etmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu kararla İçtüzüklerini 
değiştirebilir. Bu İçtüzük değişikliğini hemen 
yaparız ve çıkış yolunu salim bir şekilde bu
labiliriz. 

İnsan aklı eğer sağlam bir düşünce prensi
bi içerisinde gerçekten bir araya gebııenin 
itiyadını edinirse çözüm bulmayacağı yol 
yoktur, içinden çıkmayacağı bir çıkmaz mev
cut değildir; ama biıbirimizi kırmadan ve sa
yı itibariyle ilki bizim dediğimiz olacaktır de
me yoluna siz veya biz veyahut diğer üye arka
daşlarımız gitmediğimiz sürece bunun çıkış yo
lunu bu'aibiliriz. Çıkış yolu için de isterseniz 
hemen bütün gruplar bir araya gelir İçtüzü
ğün 77 nci maddesini bir önerge ile şekil iti
bariyle değiştirebileceği gibi Anayasa Komis
yonuna gider; belki Anayasa Komisyonu kısa 
bir süre içerisinde, münasip mutabakat ve inti
bak içerisinde bir çıkış yolu bıkabilir. Çıkış 
yolunu eğer hep beraber arıyorsak çıkış yolu 
budur. Arz ederim. 

ırz edeyim sonra 
hakkında söz ve-

BAŞKAX — Bir hususu 
Sayın Çağlayangil, size usul 
receğim. 

Sayın üyeler, 77 nci madde meseleyi halle 
kâfidir. Bir şartla: Sayın Atalay bir noktada 
haklıdır. «Kabul» kelimesi üzerinde durulu-

.yor; ancak 1 nci madde reddedilmiştir. Diğer 
maddelerin bir veya birkaç müzakere ve ka
bul edildikten sonra, «Bunlar irtibatsız o'-du, bu 
maddeler yanlış kabul edildi, bu maddelerin 
'bir 1 nci madde il'e bağlanması gerekir» şek
lindeki bir mütalâa ile 77 nci maddenin içine 
girilmek suretiyle mesele halledilebilir. 

Başkanlık bu kanaattedir. 
Sayın Çağ' ayan gil, buyurunuz. 
İHSAN SABEİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bendeniz ne sayın Atalay in iddiasına ne de 

sayın Başkanın aydınlatıcı telâkki edilebilen 
izahlarına katılmıyorum, 

Bir kere 77 nci maddeyi sayın Atalay ga
yet dar bir açıdan ele aldı ve kelimelere bağ
lı kaldı. Buyurdular ki; «bir veya birkaç, mad
denin kabulü halinde işletebilirdiniz.» Bu mad
de reddedildi. Bir kere burada hatalı olarak 
kabul meselesıi karara mütealliktir. Yani 1 nci 
maddenin reddedilmiş olması hatalı bir kabul
dür. Mesele madde meselesi değildir. Bu iddia
nın en canlı misâli de maddenin matkabıdır. 

Maddenin matlabı diyor ki; «Hatalı olarak 
kabul edilen hükümlerin düzeltilmesi.» Madde
lerin değil. Yani bir Meclis bir hataya düşer, 
onu nasıl düzelteceğiz. «Hüküm» diyor. Mad
de matlabı ile hatalı kabul edilen hükümlere 
çare arıyor. Burada kelimelere bağlı kalmayı
nız. 1 nci madde ile ilgili olarak hatalı bir ka
bulde bulunduk. Çünkü, 1 nci maddeyi kabul 
etmediğimiz takdirde onunla irtibatlı olan di
ğer maddelere ruh ve hayat vermek, kanuna. 
bir vuzuh vermek mümkün değil. Bunu bu şe
kilde anlamanın hukuka keder getirecek bir ta
rafı da yok. Yay siz böyle anladınız da iş bozul
du, tüzük ihlâl edildi denebilir mi? Hayır. Yüce 
heyetiniz kabul ederse bu bir ekseriyet manevra
sı değil, bir anlayış meselesidir. Belki sayın 
Atalay da iltihak eder. Biz bir çıkmaza girdik. 
Şu veya bu sebeple irademizde tereddüt oldu. 
Bundan çıkış yolu arıyoruz. 

Bunun iki çıkış yolu vardır: Birincisi; sa
yın Ucuzalin teklifine uyarız. 

Benim iddiamın önemli bir ispatı da son 
fıkradır. Hatalı olarak kabul edildiğini ileri 
sürerek gerekli değişikliği, madde üzerindeki 
değişiklik değil, bu sefer madde sarih olarak 
bir değişiklik istiyor; orda kesin olarak mad-
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daye bir telmih yapmamış, atıf yapmamış. Ha
talı kabul yaparsanız gerekli değişikliği tek
rar müzakere edebilirsiniz diyor. Maddenin 
reddini kalbul ettik. İşte o ret keyfiyeti ha
talı bir kabuldür, benim inancıma göre. Matlap 
da; «hükümlerin düzeltilmesi» dediğine göre 
bunu pekâla bu yolla düzeltebiliriz. 

Sayın At alay'm bu kürsüye çıkıp da Ana
yasaya aykırılık iddia etmediği bir konuşma
yı hatırlamak esasen çok güçtür; her celsede 
bu iddiayı öne sürmekten, her fırsatta her ve
silede bunu sakız etmesinden kurtuluruz. 

Eğer bu yola iltifat etmezseniz boşluğu na
sıl doldururuz? Elimizde 2 nci madde var. 
Reddettiğimize göre 1 nci oldu. Bunda ac\k ka
lan nedir? Kısa süreli hizmetin miktarı belli 
değil. Dört sene midir, nedir? 

Evvlâ bu maddeye, 1 nci maddeye ruh ve
ren kısa süreli hizmet tarifini ve bundan fay
dalanacakları koruz, maddeye diğerlerine mes
net teşkil edecek, vuzuh verecek bir başlık ilâ
ve ederiz. Bu takdirde 2 nci madde manalı 
ölür. Bu iki yoldan gayrı da hiç bir yolu ka
naatimce ben bulamadım, bulup söyleyen olur
sa belki uyarını. 

Binaenaleyh, evvelâ şunu konuşalım. S.n-
yın Başkan, 1 nci maddenin, Ucuzaı'ın teklifi 
veçhile düzeltilip, düzeltilemeyeceğini reye 
koysun; kabul edersek o yola gidelim. O yol 
işlemezse, 2 nci maddeye, 1 nci maddede temel 
teşkil edecek şeylere vuzuh verecek fıkra ilâ
vesini deneyelim. 

Benim maruzatım budur. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında mı efendim? 
Usul hakkında buyurunuz Sayın Tanyeri. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş

kan, daha evvel usul hakkında söz istemiştim. 
BAŞKAN —Efendim? 
ŞEREF KAYALAR ('Bursa) — Usul hak

kında ben de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Zatı âlinizi fark etmedim, af

federsiniz efendim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Estağfu
rullah. 

BAŞKAN — Baktım, bir ses işittim; bak
tım, bir işaret görmedim efendim; özür dile-
ırinı. 

I ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Estağfu
rullah. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Tanyeri. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Günlerden beri müzakere ettiğimiz yedek su

baylara bir düzenleme getiren kanunun tümün
den maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 1 
nci maddesi, yapılan müzakereler ve değişik
lik önergelerinden sonra Yüce Senato tarafın
dan reddedilmiştir. Bu ret, 77 nci maddenin 
hatalı kabul şekli ile düzeltilmesi olanağı olma
yacak biçimde kesin olmuştur. Hattâ, Sayın Baş
kan, bir yanlışlığa mahal kalmamak üzere 
«Maddeyi kabul edenler ayağa kalksın» «Ka
bul etmeyenler ayağa kalksın» demek suretiyle 
meseleyi .kesinlikle ortaya koymuştur. 

Şimdi batalı hangi kabulden dolayı 77 nci 
madde işletilecek ve 77 nci madde işletildiği 

I takdirde değiştirilecek" hükümler hangileri ola
cak tır? 

Bir defa madde reddedilmiştir. Eğer mad-
I ele kabul edilip de içinde bazı hükümler hatalı 

olarak kabul edilseydi o takdirde çelişki sebe
biyle 1 nci madde hatalı olarak kabul edilmiş
tir, şu şu hükümlerinin değiştirilmesi gerekmek
tedir şeklinde 77 nci maddenin işletilmesine im
kân vardı. 

"• Şimdi birinci .madde reddedildiğine göre, 77 
nci maddeye göre hatalı kabulden mütevellit 
verildiği anlaşılan önerge Yrüce Senato tarafın
dan kabul edildiği takdirde madde ne şekilde 
düzenlenecek, ne şekilde değiştirilecektir? 

Sayın Başkan celseyi açtığı zaman meseleyi 
tüzüğe uygun, hukuka uygun olarak açıklıkla 
ortaya koymuş bulunuyor. Değişiklik önergesi 
kabul edilmiş ve fakat ondan sonra Yüce Se
nato maddeyi değişiklik önergesiyle aldığı bi
çimde reddetmiştir. 

• « 

Şu halde yeniden değişiklik önergesi verile
rek maddenin reddedilmiş 'biçimde yeniden dü
zenlenmesine olanak yoktur. İçtüzüğümüzde 
tekriri müzakere müessesesi de yoktur. 77 nci 
madde tekriri müzakere yapmıyor. Gönül arzu 
ederdi ki, Atalay'm teklifi gibi İçtüzüğün uy
gulanmasında duçar olunan ihtilâf muvacehe
sinde İçtüzüğün gösterdiği Anayasa Komisyo-

I nuna havale edilsin, Anayasa Komisyonunca 
I ıbir çıkış yolu bulunsun; ya da komisyon, 1 nci 
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maddenin reddedilmesi »karşısında Hükümet ile 
yeni bir istişareye imkân bulmak ve mümkünse 
yeni bir 1 ııci madde tedvin etmek için kanun 
tasarısını geriye alarak yeni bir müzakere yap
sın. 

Oürıkiı, 1 nci madde koymuş olduğu tarih 
ile 'bir denge vücuda getiriyordu. Bu kanunun 
•maksadı, bir taraftan askere alınamamış olma
ları dolayısıyle yaşlarının ilerlemesine rağmen 
hayatlarını kuramamış olan 35 bin genci bu im
kâna ''kavuşturarak memlekette üretime, hiz
mete... 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşuyorsu
nuz, Sayın Tanyeri; usul hakkında rica edece
ğim. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Hayır, usul 
hakkında konuşuyorum Sayın Başkan. 

Bu gibi katkılarda bulunma olanağını sağ
lamalarını temin etmek, diğer taraftan da, Or
duyu 1 . 5 . 1974'ten sonra 'kadrolarında yedek 
subaydan mahrum etmemek amacını güdüyor
du. 

Bu itibarla, eğer Anayasa Komisyonu, ya da 
Millî Savunma Komisyonu kanunu geri alarak 
'bunu Hükümetle istişare ettikten sonra bir ye
ni denge vücuda getirecek biçimde tedvin ede
bilirse bu kanaatimizce bir çıkış }rolu olur; ya 
da kanun taslağı Anayasa Komisyonuna gönde
rilir, onun istişarî mütalâası alınırsa o rapor 
üzerinde derinliğine, genişliğine müzakereler 
açılarak 'bir çıkış yolu 'bulmak olanağı sağla
nır. 

Benim görüşüm, Sayın Çağlayangil'iıı aksi
ne 77 nci maddenin burada işletilemeyeceği bi
çimindedir. 77 nei maddenin kendilerinin isti
nat ettiği kelimeleri, matlabı ve fıkraları bunu. 
açıkça ortaya koymax.tacl.ir. Hatalı olarak kabul 
edilmiş bir metin yoktur ki onun içinden bazı 
hükümler değiştirilmek suretiyle kanundaki in
sicam yerine getirilsin: Kanun, tüm olarak red
dedilmiştir; 1 nci madde tüm. olarak reddedil
miştir. 

Şu halde, 2 nci maddenin nesini görüşece
ğiz? 2 nci madde, 1 . 5 . 1974 tarihine kadar ye
dek subaylık hakkını kazanmış olup da şimdi
ye kadar müracaat etmemiş olanların, yani ba
kayaların durumları ile ilgili. Bunları nereye 
sevkedeceğiz, kaç ay talim - terbiye gördürece
ğiz, ne vakit terhis edeceğiz? Diğer maddeler 

de öyle; bunların iaşeleriyle, ödenekleriyle iliş
kin. Başka bir madde, bunların izinli sayılma
ları ile ilişkin. 

Bu itibarla, bu çelişkiyi, bu ihtilâfı çözme
den diğer maddelerin görüşülmesine olanak ol
madığı ve herhalde hadisemizde, 77 nci madde
nin işletilmesinin mümkün olmadığı kanaatinde 
hulunduğunıu arz ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Kayalar, buyurunuz. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Zannederim bizim Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin yahut bizim Cumhuriyet Senatosu 
kanadının Anayasası mahiyetinde olan İçtüzü
ğü bir yana bıraktık, şimdi meseleyi nasıl ida
re edebiliriz, acaba İçtüzükten bir imdat uma
bilir miyiz meselesini görüşmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu sera-
haten anlamak durumunda kalalım. Bir kanu
nun tümü görüşülür, tüzüğümüze göre, madde
lere geçilmesi oylanır, maddeleri teker teker gö
rüşülür. Bu, tüzük emridir, Anayasanın tespit 
etmiş olduğu, 92 nei maddenin tespit etmiş ol
duğu mekik sisteminin âmir hükmüdür. 

Şimdi, tümü görüşüldü, maddelere geçilmesi 
oylandı, «1 nci madde görüşüldü, 1 nci madde 
kabul edilmedi reddedildi. Efendim, madem ki 1 
nci madde kabul edilmedi, 2 nci, 3 ncü, 5 nei, 
100 ncü maddelerin artık görüşülmesine imkân 
ve lüzum da yoktur.» demek bir noktai nazar 
değildir. Bu, Anayasanın amir hükmünden uzak
laşma manasım tazammun eder. 

1 nci madde reddedildikten sonra, 2 nci mad
denin kabulü bir yanlışlık olur, bir hata olur. 
Bu bir esbabı mucibedir; ama 2 nci maddenin 
reddedilmesini mucip bir esbabı mucibedir. Ya
ni, 2 nci madde artık görüşülemez, 1 nei mad
de kabul edilmediği takdirde kanunun tümü ka
bul edilmiş mahiyetindedir, o itibarla artık bun
ları görüşmeyelim, reddedelim manasını tazam
mun etmez ve bunlarda sebep ve bahane ittihaz 
edilmek suretiyle, atiyeıı mütesavver bazı seçim
ler hakkında da beyanlarda bulunmanın da, ha
talı ve rencide edici mahiyette olduğunu da tek
rar Sayın Atalay'a hatırlatmak isterim. 

Şimdi durum nedir : Efendim, biz idareten 
şu 77 nei maddeyi işletelim diyemeyiz, mümkün 
değildir. 77 nci maddenin işletilmesi zamanı bu 

http://koymax.tacl.ir


C. Senatosu B : 74 9 . 7 . 1974 O : 1 

zaman değildir. Ne diyor 77 nei madde; «Bir 
'tasarı veya teklifin kesin olarak oylanmasından 
önce» şimdi burada Tüzüğün bir eksikliğine te
mas etmek istiyorum. Bir tasarı veya teklif ke
sin olarak ne zaman oylanır. Tüzük bunu sara
haten tespit etmemiş; ama maddelerden bunu is
tidlal ediyoruz, maddelerin gelişinden bunu an
lıyoruz, Tüzük ondan dolayı kesin olarak ne 
zaman oylandığını tespit etmemiştir cliyebiliyo-
ruz. Ne zaman kesin olarak oylanır? 74 ncü mad
de, «Tasarı veya teklifin maddeleri üzerinde gö
rüşme bittikten sonra, tümü hakkında lehte ve 
aleyhte söz isteyenler fazla ise iki kişiye veri
lir» tümü görüşülüp bittikten sonra. 76 nci mad
de, «Tasarı veya teklifin kesin olarak oylanma
sından önce...» Yani tasarı veya teklifin mad
deleri üzerinde görüşme bittikten sonra kesin 
olarak oylama mahiyetini tüzük bu şekilde an
lıyor. Şimdi, maddelerin hepsi bitmeden, 1 nci 
madde bitti, o halde, 1 nci maddeye diğer mad
deler merbuttur, 1 nci madde reddedildiğine gö
re, diğer maddeler de reddedilmiş sayılır, o hal
de gelin 1 nci maddeden sonra aramızda bir uyuş
ma yapmak suretiyle 77 nci maddeyi işletelim 
denemez, 

Şimdi, burada bir çıkış yolu aramaya da lü
zum olmadığı kanaatindeyim. Cumjhuriyet Sena
tosunun iradesi tezahür etmiştir. Muhterem ar
kadaşlarım, bu vesileyle irade tezahürlerinin üze
rinde pek fazla oynamaya gelmez şaihsi kana
atindeyim. İrade tezahürlerini biz Cumhuriyet 
ıSenatosu olarak bu şekilde anlarsak, yani, Cum
huriyet Senatosu bir madde hakkında iradesini 
tezahür ettirdikten sonra, dönüpte tekrar o 
madde hususunda bir irade tezahürüne girerse, 
Anayasa Mahkemesinin; şahsî ve indî kanaatine 
göre, bütün tekliflerin, bütün tasarıların oy
lanması yani, Karma Komisyon, Cumhuriyet 
ıSenatosu ve Millet Meclisi metinleri oylaması 
şeklinde olan bozmasına, biçim bakımdan boz
masına hak vermiş oluruz. 

O halde bizim yapacağımız iş şundan ibaret
tir; Cumhuriyet Senatosu olarak bugüne kadar 
ciddiyetten ayrılmadık, ciddî bir müessese ola
rak ve daima Millet Meclisine ışık tutan bir 
müessese olarak 1 nci madde üzerindeki müza
kereler bitmiş, oylanmış ve geçmiştir, 2 nci mad
deyi hangi esbabı mucibe ile olursa olsun mü
zakere edeceğiz, katbul veya reddedeceğiz. 

Bu kanunu yürütmeye Hükümet memurdur. 
Hükümete yetki veren madde, bu başka türlü 
olacak mıdır ki bunu oyluyoruz. Binaenaleyh, 
bunlar münakaşa edilmeye dahi değer hadiseler 
değildir. Ancak, kesin olarak oylama bittikten 
sonra eğer tasarı veya teklifin kesin olarak oy
lanmasından önce komisyon veya üye tarafından 
tasarı veya teklifin bir veya birkaç maddesini ha-
'talı olarak kabul edilmiş olduğu iddiası varsa, bu 
dermeyan edilir ve bu kabul edilirse bu şekilde 
bir müzakere mevzuu ortaya çıkabilir, fakat ben 
bundan da bir netice tehassül edeceğine kani de
ğilim. Bir kanat diyor ki, «madde aynen kabul 
edilsin», diğer bir kanat diyor ki, «madde şu de
ğişiklikle kabul edilsin.» O halde, her iki kanat 
nasıl derse desin, biz yürüyelim, kanunun mad
delerini 9ı2 nci maddenin tespit etmiş olduğu sis
teme göre kabul edelim veya reddedelim, kesin 
olarak oylanmadan önce de 77 nci maddenin iş
letilmesi isteniyorsa o husustaki beyanlarımızı 
öne sürelim, eğer o husustaki beyanlarımızı te
yit eden delillerimiz varsa ve sayın Umumî He
yette bunu kabul ederse, o takdirde geriye doğ
ru yürüyelim. 

Benim maruzatım bundan ibarettir, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, sizin usul hak
kında söz isteğinizi kaydettim. Ancak, 3 tane 
takrir var, meseleyi halleder mahiyette gördü
ğüm için Heyeti Umumiyeye arz edeyim, şayet 
tatmin olmazsanız ondan sonra size söz verece
ğim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Peki efendim. 

BAŞKAN — Takrirlerin üçünü de biraz fark
lı olmakla beraber, aynı mahiyette oldukları 
için takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

2 nci maddenin 1 nci maddedeki temel un
surlarla telifi suretiyle yeni bir metin hazırla
mak üzere maddenin Komisyona havalesini arz 
ve teklif ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Bu önerge diyor ki; 1 nci mad
dede irade belli olmuş, 1 nci madde meselesi 
halledilmiştir yeniden buna dönmeye lüzum yok
tur. 2 nci maddenin müzakeresi üzerindeyiz. Bu 
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müzakere esnasında 2 nci maddeye 1 nci mad
denin anaunsıırlarım ilâve etmek suretiyle 2 nci 
maddeyi değişik bir şekilde kabul etmek müm
kündür, demek istemektedir. 

İkinci önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 37G sayılı tasarının 1 nci 
maddesi reddedilmiştir, 2 nci madde müzakere 
edilebilir. Kanunun gayesi mantıkî silsilesi tan
zim için 1 nci madde kanun tasarısına ruh ve
ren esas fikrin 2 nci maddeye inikasını temin 
maksadıyle tasarının Komisyonca geri alınması
nı veya Komisyona iade edilmesini ve Birleşime 
gereğine uygun bir ara verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Aydın Zonguldak 
İskender Cenap Ege Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Gündemimizde başka meseleler 
olduğu için ikinci kısmına lüzum yok elimizdeki 
işlere devam ederiz. Komisyon hazırlayabilir şa
yet giderse. 3 neü önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 376 sayılı kanun tasarı
sının Komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

İçel 
Lütfi Bilgen 

BAŞKAN" — Sayın Çelikbaş söz istiyormu-
sunuz ? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Çok kısa arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Çelikbaş'ı da 
dinledikten sonra bu önergeleri işleme arz ede
ceğim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Teklifler ve tasarılar komisyonlarda tekem
mül eder. Umumî heyette müzakeresi esnasında 
herhangi bir maddenin değiştirilmesi karşısında 
komisyon gelir komisyonun görüşünü savunur. 
Bunun sebebi sudur; maddeler birbiriyle insi
cam içerisindedir, bir maddeyi aldığınız andan 
itibaren öteki maddelerin akibetinin ne olacağı 
şüphelidir. Müzakerenin bu noktasında komis
yon gelip, «derhal maddeyi geri alıyoruz, komis

yonda tezekkür edeceğiz» demek suretiyle bu iş 
halledilir. Bunlara hiç lüzum yoktu; ama ma
dem bu noktaya geldi, hakikaten komisyona in
tikal ettirilerek yürütülmesi lâzımdır, yoksa 77 
nci maddeyle halledilmesi fevkalâde sakıncalı
dır. 

Maruzatım budur, komisyona havale edilme
lidir, doğrusu odur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal bir şey söylüyor
dunuz? Neydi efendim'? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz yerimden arz edeyim : 

1 nci madde için verilmiş tekriri müzakere 
talebim var. Şimdi onu ele almadan... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Tüzüğümüzde 
tekriri müzakere diye bir madde yok, hatalı ka
bulü düzeltme var. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O manada 
arz edeyim efendim. 

BAŞKAN —- Sizin teklifinize nazaran daha 
aykırı olan bir teklif var. Bu itibarla, bu tekli
fi işleme koyayım. Şayet bu teklif kabul edil
mezse zatıAlinizin teklifini işleme tabi tutarız. 

Önergelerin her üçü de, 2 nci maddenin Ko
misyona iadesi ile 1 nci maddedeki esaslarla bir
likte 2 nci maddenin yeniden tedvinini talep et
mektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci madde bu önergelerin ışığı altında Ko
misyona iade edilmiştir. 

Bu 2 nci maddenin Komisyondan gelmesin
den sonra müzakereye devam etmek üzere, gün
demimizdeki âcil meselelerin halline geçiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz şunu arz edeyim : 

2 nci madde demekle münhasıran ona bağlı 
kalırlar, mümkündür. 2 nci madde göürşüldüğü 
srrada 3 neü maddeye atıf yapabilirler. O sebep
le, Komisyona 2 nci maddenin değil de kanun 
tasarısının havalesini yapalım. 

BAŞKAN — Komisyon tabiatıyle 2 nci mad
deyi tedvin ederken, diğer maddelerle irtibatını 
haliyle düşünecektir. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz bu konuyla ilgili bir hususu 
arz edeyim. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun, konu halle
dildi efendim. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hüküme
ti arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet Kara
suları arasındaki Deniz hudut hattının tespiti 
hakkında Protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kamun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan ınetni ve Cumhuriyet Senato
su Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/104; C. Senatosu : 1/271) 
(S. Sayısı : 36.9) (1) 

BAŞKAN 
rum. 

Bir önerge var, takdim ediyo-

Senato Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında Karadeniz'de Türk ve Sovyet Karasuları 
arasındaki Deniz hudut hattının tespiti hakkın
daki Protokolün Genel Kurul'da öncelikle ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Hasan Esat Işık 
Dışişleri Bakan Vekili 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul, edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar lüt
fen. Komisyon yerinde. 

Hükümet adına yetkili de var. Yetki belge
niz var mı efendim ? 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK MÜŞA
VİRİ BÜYÜKELÇİ MUSTAFA KENANOĞLU 
— Var efendim, takdim etmiştim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 

(1) 369 S. sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir, 

REFET RENDECİ (Samsun) — Ben İstiyo
rum efendim. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu anlaşmanın bir noksanı» olduğu kanaa

tindeyim. Onun için Yüce Heyetin dikkatini 
o mevzua çekmek istiyorum. 

'Kıta sahanlığıy'e ilgili, Millet Meclisinden 
çıkmış Cumhuriyet Senatosuna intikal etmiş 
:b:r kanun teklifi var. Bu kıta sahanlığı sa
dece Ege Denizini ilgilendiren bir kıta sahan
lığı kanun teklifi değil. Türkiye'nin bütün ka
rasularını ve hu karasuların dışında kıta sa
hanlığı kabul edilebilecek:; Karadeniz'de, Ak
deniz'de yerler vardır. 

Muhterem arkadaşlar, kıta sahanlığı ve 
deniz hududunu tayin eden yetki kanunu 
var, komisyonda halen g'öriişülüyor, Şimdi, bu 
kanunla Ege'nin hududunu tayin edeceğiz de 
Karadeniz'i hariçte mi bırakacağız? Bununla 
şunu öğrenmek istiyorum: 

Bu deniz hududunu tayin ederken, kıta sa
hanlığını tayin ederken; Karadeniz'deki bu de
niz hududu ve karasuları nereye kadar gide
cek ? Bu mevzu, bu anlaşmada nazarı itibara 
alınmış mıdır, alınmamış mıdır? Alınmamış 
ise, hangi noktalarda alınmamıştır, alınmış ise 
'bu gelen tasaırının bu anlaşmayla ilgi derecesi 
nedir? Bu anlaşma tasdik edildiği takdirde 
ileride kıta sahanlığı mevzuu bu kanunla, yet
kili kanunlarla bu hale getirilirse bir tezat 
meydana gelecek mi? Bu hususları Hükümet
ten öğrenmek istiyorum. Maruzatım bu. 

Teşekkür ederim.. 
(BAKAN — Hükümet adına huiyuran efen

dim. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK MÜŞA

VİRİ BÜYÜKELÇİ MUSTAFA KENANOĞLU 
— Sayın Başkan, değerli senatörler; 

'Sovyetlerle geçeııı yıl imza etmiş olduğumuz 
ve huzurunuza 'tasvip için getirilmiş olan an
laşma, sadece karasuları arasıridaki hududun 
tespitiyle ilgilidir. Kıta sahanlığı, karasula
rı hududu dışında olan bir konudur. Bu mü-
naselbetle şu hususu arz edeyim. 

Kıta 'sahanlığı konusu derinlikle ilgili 'bir 
konudur. Haübuki, malûmunuz olduğu üzere 
Karadeniz'de birdenbire, bilhassa Hopa bölge-
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sinde derinlik 200 metreyi faz!asiyle aşına k t a--
dır. Binaenaleyh, bugünkü anlamda kıta sa
hanlığı orada mevzubahis değildir; fakat ile-
ıride teknoloji gelişme arz ettiği takdirde bu 
husus da Sovyetlerle pekâ â ele alınabilecektir. 

Huzurunuza tasvip için getirilmiş olan an
laşmanın, hiçibir vesile ihlâli bahis konusu 'de
ğildir. Bu bakımdan yüksek Senatoyu tama
men tatmin etmek isterim. 

«Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tannanı efendim. 
Tümü üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kahul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kahul edenler... Kahul etme
yenler... Kahul edilmiştir. 

Türküye Cumnuriiyeti Hlikümstii 03 Sovyet 'Sos
yalist (Oulmfhuır'l'yeltîler'i, Birliği iHüJkiümls'tli faıiasın-
d!a, Karaidenüz'dle T ü̂irk ve Sovyet îKarasurJaaı kta.-
smdaikü Deniz Hudut Hattının Tespiti halklkm-
da Protokolün Onaylanmiasının lutygnn rouluııfîu-

ğunıa idaJilr Kanun tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında 17 Nisan 1973 tarihinde An
kara'da imzalanan, «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği Hükümeti arasında Karadeniz'de Türk ve 
'Sovyet Karasuları arasındaki Deniz Hudut Hat-
'tnıın tespiti hakkında Protokolün onaylanması 
uygun bulun muştu r. 

BAŞKAN —• Madcle üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

CVIad'deyi oylarınıza, arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kahul etmeyenler... Madde kahul edil
miştir. 

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

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kahul etmeyenler... Madde kahul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakan1 ar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN -
ym. üye?.. Yok. 

O : 1 

Madde üzerinde söz isteyen sa-

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaîbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kahul edil
miştir. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kjaibııl edenler... Ka'bul etmeyenler... Kahul edil
miştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. Küreler do*-
laştırıism. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun teısarısının Millet Meclisince kabul 
olunan '-metni ve Cumuhriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve {Tanıtma ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporlan (M. Meclisi 1/61; C. Senatosu 
1/269) (S. Sayısı : 370) 

i. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan Suçluların Geriverilmcsi Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Anayasa ve Adalet komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/62; C. Senatosu 1/270) (S. 
Sayısı : 371) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 370 ve 371 sıra sayılı iki adet 
anlaşma kanunu tasarılarının müstaceliyetine 
binaen gündemde mevcut bütün işlerden önce 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

.Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

'Samsun 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan Cezai Konularda Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/61; C. Senatosu 
1/269) (S. Sayısı : 370) (1) 

'BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon lütfen 
yellerini alsınlar. 

Eaporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

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

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmişti/r. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti ife Yugoslavya ıSoöjyıaElilst 
Federatif Cumhuriyeti Aralam'dia îmzaHanan Ce
zaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bınl-aniduğuna Daftr 

Kanun tasarısı 
Madde d. — 8 Ekim W7:} tarihinde Ankara' 

•da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında 
Cezaî konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi
nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

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

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
rürtlüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(1) 370 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir, 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye var mi l . Yok. 

Tasarmm, tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının 
tümü kabul edilmiştir. Ayrıca acık oylarınıza 
sunulacaktır; küreler sıralar arasında dolaştı
rılacaktır. 

i. >— Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında im
zalanan Suçluların Geriverilmesi Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Anayasa ve Adalet komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/62; C. Senatosu 1/270) (S. Sa
yısı : 371) (1) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon' yerlc-
rindedir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum : Raporun okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı .. Yok. 

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

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

Türlküy'e Cumhuriyeltli oJlıe Yugoslavya So&yaMist 
Föderatif Cumhuriüyie'tli Ara'sıınlda îmızaÇlianan! 
Suçlullalnn Geri Verilmielsffl 'SözHâşm'eöinin omaiy-
lanmlalsınin Uygun Buffiunlduğuna Daûr Kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 17 Kasım 1973 tarihinde Anka
ra'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ille Yu
goslavya 'Sosyalist Federatif Cumhuriyeti ara-

(1) 371 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nunda eklidir. 
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sıııda Suçluların Geri Veridmesi Sözleşmesi»' nin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 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... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde'lehte, aleyhte, göz 
isteyen sayın üye var m i l . Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kahul etmeyenler... Ka'bul edil
miştir. 

Tasarı açık oylarınıza arz edilecektir, küre
ler sıralar arasında dolaştırılacaktır, 

5. — Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları 
hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 2/239; Cumhuriyet Senatosu 2/78) (S .Sayı
sı : 373) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ege Üniversitesince kurulmaları kararlaştı
rılan ve takriben 2 OOÖ öğrencilik <bir kapasite 
artışı meydana getirecek yeni fakülte ve yük
sek okullara 1974 - 1975 ders yılında hizmete 
açılabilnıeleri için bunlarla ilgili kadro kanu-
nununi tatilden önce çıkarılmasına zaruret var
dır. Bu sebeple, İzmir Milletvekili Sayın Kemal 
Önder ve dokuz arkadaşı tarafından hazırlanan 

(1) 373 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so
nunda eklidir. 

9 . 7 . 1974 O : İ 

«Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları Hak
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek Kanun» teklifi
nin öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi hususu
nu saygılarımla arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Mustafa Üstündağ 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon lütfen 
yerlerini 'alsın. 

Muhterem arkadaşlarım, İm okunan önerge 
ile öncelik ve ivedilik istenmiştir. Karma Ko
misyondan geldiği için ivediliğe lüzum yoktur, 
bir defa görüşmeye tabidir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen 
sayın üye var m i l . 

İLYAS KARA ÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz, buyurunuz. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan. 
muhterem senatörler; 

Müzakeresine başlamış bulunduğumuz 373 
sıra sayılı, Eige Üniversitesinin Kuruluş Kadro
ları hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu Rapora ile 
Ege üniversitesine yalnız kadro vermemekte
yiz; Ege Üniversitesine bağlı olarak Denizli 
Mühendislik Bilimleri Ön Lisans Yüksek Oku
lu, İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesine .bağlı 
Aydın İktisadî ve Ticarî Bilimler Ön Lisans 
Yüksek Okulu, İzmir İktisasadî ve Ticarî Bi
limler Ön Lisans Yüksek Okulu, Manisa İktisa
dî ve Ticarî Bilimler Ön Lisans Yüksek Okulu
nun da açılması mevzubahistir. Binaenaleyh, bu 
kanun teklifinin Bütçe Karma Komisyonundan 
evvel Millî Eğitim Komisyonunda tetkik edil
mesi lâzım gelirdi. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 'burada 
büyük bir hata yapılmıştır. Bu kanun teklifi 
üzerinde Millî Eğitim Komisyonunun herhangi 
bir mütalâası yoktur. 
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Bu vilâyetlerimizde bu- okulların açılmasına 
karşı 'değilim; ama işin esasında bu mesele hak
kında Millî Eğitim Komisyonunun bir görüşü
nün alınması lâzım gelirdi. 

Buradan şunu ikaz emek istiyorum: Sayın 
Başkanlık, Millet Meclisinden gelen kanunları 
komisyonlara yanlış havale etmektedir. Bade-
<ma bu gibi kanun teklifi erini ilgili "koni isy on
lardan geçtikten sonra Bütçe Kanma Komisyo
nuna göndermesi lâzım gelmektedir. Çünkü, 
şimdi müzakeresine başladığımız kanun teklifin
de Ege Üniversitesine yalnız kadro vermelide 
kalmıyoruz, yeni açılan okullar var, o okullar'in 
açılmasına Millî Eğitim Komisyonumuz ne di
yor ve bunların kadroları hakkında ne düşünü
yor, bunun hakkında raporda, teklifte herhan
gi bir husus yok. Bunu ikaz etmek için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Saygılar su naran. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cnımhuııbaşkanınea S. 
Ü.) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Teklif Kanma Komisyondan 
geldiği için, Başkanlık doğrudan doğruya 
Umumî Heyete getirmiştir, normal kanun pro
sedürünü takibetmemiştir. Bu, bütçeyle kadro 
kanunu olarak mütalâa edildiği için. Bütçe 
Karma Komisyonunda görüşülmüş ve biliyorsu
nuz ki, kanunlar önce Millet Meclisinde, sonra 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülür; ancak bu 
'bir kadro kanunu olması hasebiyle. Bütçe Kar
ma Komisyonundan gelmiştir. 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇE LİKBAŞ (Cumhurbaskanmca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Bütçe Karma Komisyonu raporu dikkatli 

Okunacak: olursa, benden evvel söz alan Sayın 
İlyas Karaöz arkadaşınım görüşlerine iştirak et-
ımomek mümkün değildir. Filhakika, Bütçe 
Karma Komisyonunun kendi mevzuu olmadığı 
halde, meselâ raporda bu kuruluşlardan lisans 
üstü yüksek okul için özel bir akademik kad-
roya ihtiyaç olmadığı pekâlâ tespit edilebiliyor. 

Bir ünivetsiyete mülhak olarak katılacak 
yüksek kurumda özel bir akademik formasyo
na ihtiyaç olup, olmadığını tayin ötmek Bütçe 
Karma Komisyonunun fonksiyonu dahilinde 
değildir. 

Bu itibarla, benim de dikkatimi çekmiştir; 
Bütçe Karma Komisyonu, nihayet Devletin ma
lî meselelerine yetkili bir organ olması itibariy
le, bunun akademik bir cephesi de olduğunu 
dikkate alarak, re'sen, hiç olmazsa mütalâasını 
almak, İçtüzük gereğince Millî Eğitim Komis
yonuna havale etme durumundaydı. 

Muheterem arkadaşlar, geçenlerde bir arka
daşın beyanına şahit oldum, memlekette mak
sat ; diplomayı almak değildir. Maksat; diploma
nın muhtevasına göre verilen hizmeti ifa ede
bilmektir; yani yüksek öğrenimden murat bu. 
Memlekette o hale gelmişizdir ki, (Hamdolsun 
bazı şeyler tavsiye ediliyor) muayyen haklar 
bahşettiği için herkes bir diploma almanın yolu
na gitmekte ve vazıı kanun olarak parlamen
tolarda l)iı yolu âdeta teşvik eder, kolaylaştı
rır halde bulunmaktadır, xVıkadaşlar, bu son 
derece sakıncalıdır. 

Bu itibarla, ben de arkadaşımın görüşüne 
katılıyoiTiım. Behemahal Millî Eğitim Komisyo
nunun 'mütalâasının olması lâzım gelen bir ko
nudur, mücerret kadrodan ibaret değildir, esa
sen rapor bunu tespit etmiştir. 

Bu yüksek okullarda hangi vasıfta kişiler 
öğretim vazifesini yetkiyle yapabilir, hangisini 
yapamaz, bunu Millî Eğitim Komisyonu bÜlecek, 
yoksa Bütçe Karma Komisyonu değil. 

Bu itibarla, muhteremi Heyetiniz tensip eder
se, bunun ilgili komisyonun mütalâası yi e birlik
te gündeme alınıp müzakeresinde isabet görü
rüm. Aksi takdirde kurulmasından demin arz 
ettiğim gibi, umulan faydalar hasıl olmamak ih
timali çok galiptir. 

T e şekkü r e derim. 

BAŞKAN — Şifahen arz ettiğiniz hususta 
önergeniz var mı efendimi? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (-Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Takdim edeyim efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye t. 
Yok. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) 
tan sonra söz istiyorum. 

Önergeyi takdim ediyorum. 

Önerce okunduk-
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ıSaym Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle, teklifin Millî 

Eğitim Komisyonuna havalesini arz ve teklif 
lederim.. 

Cumhuııbaşkanmca S. Ü 
OFıathi Çelikbaş 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
takririn aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Bilgen. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Kıymetli arka

daşlarım; önergenin aleyhinde bulunmak iste
mezdim ; ancak kanun teklifinin gerekçesinde 
arkadaşlarımız beyan ederler ki, «Bu ihtiya
cın (bir Hükümet tasarısıyle temini için, epey
ce zamana ihtiyaç gösterecek ve kanunun Par
lamento tatilinden önce çıkmasını imkânsızlaş-
tıracaktır. Maliye ve Millî Eğitim Bakanlık
larının görüşleri de dikkate alınarak hazırla
nan ilişik teklifimiz tatilden önce kanunlaştı
ğı takdirde, bu kanunla sağlanacak kadrolar, 
sözü geçen kuruluşların önümüzdeki yeni ders 
yılından itibaren hizmete açılmalarını ve en 
az 2 binden fazla gencin daha yüksek öğreni
me başlamasını mümkün kılacaktır » 

Şimdi, teklifin sıonımdaki cetvelleri gözden 
geçirdiğimiz zaman şunu görüyoruz; 500'e ya
kın öğretim üyesi kadrosu burada talep edil
mektedir. Demek ki, 500'e yakın (asistanından 
profesörüne kadar) öğretim üyesi alacağız ve 
'bunlar, 2 bin öğrenciye imkân sağlayacak. Bu 
'bir nevi kapasite artırımıdır. 

1974 Bütçesi Meclislerden geçerken, gerek 
Bütçe ve Plan Karma Komisyonunda, gerek 
Senatoda ve gerekse Millet Meclisinde para 
artırımı tekliflerinin hepsinde kapasite artırıcı 
olanları kabul ettik, kapasite artırıcı olmayan
ları reddettik. Bu teklif, 2 000 gencimize daha 
yüksek öğrenim fırsatı vereceği için kapasite 

. artırıcıdır, 500'e yakın öğretim üyesine kadro 
imkânı sağlamaktadır. Bu bakımdan ben, sa
yın Çelikbaş'ın önergesini geri almasını istir
ham edeceğim. 

Eğer, Millî Eğitim Komisyonunun görüşü 
resmî olaırak burada beyan edilseydi, aynı şey 
olacaktı. Bir formalitenin eksikliğini ben de 
kabul ediyorum; ama gerekçelerinde de açık-
ıça söylüyorlar ki, «Millî Eğitim Bakanlığı
nın, üniversitelerin görüşü alınmıştır.» Zaten 
üniversite temsicilerinin teklifidir. Kaldı ki, 

elimizde bir örnek de var: Bundan önce An
kara Üniversitesi Ankara Tıp Fakültesinin ve 
geçen sene Erzurum Üniversitesi, Adana Üni
versitesi Tıp Fakültelerinin kadro kanunlarını 
çıkardık. Bunlardan iki tanesinde Millî Eğitim 
Bakanlığının görüşü alındı, buraya resmen gel
di, diğerlerinde alınmadı. 

Şimdi, iki yüz bin küsur öğrencimiz imtiha
na girmiştir. Hepimiz, kimi açıkta kalacak, ki
mi girecek diye bunların derdini, türküsünü 
çağırıyoruz. Bu önerge reddedilirse veya bu 
kanun bugün çıkmazsa (ki, geriye bir defa 
toplantı hakkımız kaldı) 2 000 öğrencimiz da
ha açıkta kalacaktır. Karar Yüce Senatonun
dur. Bu önergenin kabulüyle 2 000 öğrencinin 
açıkta kalması kabul edilecek, önergenin red
diyle 2 000 öğrenciye üniversite çatıları açıla
caktır. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN —• Önerge aleyhinde konuşuldu. 
Önerge, kanun teklifinin ihtisas komisyonu olan 
Millî Eğitim Komisyonunda da görüşülmesi hu
susunu istemektedir. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde başka söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarını
za arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kahul edilmiştir. 

İvedilik hususu yoktur. 
1 nei maddeyi okutuyorum. 

Ege Üniversitesinin (Kuruluş Kadroları Hakkın
daki 6953 (sayılı Kanuna Ek Kanun 

Madde 1. —• Ege Üniversitesi bünyesinde mev
cutlara ilâveten, 1750 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 43 ncü maddesi uyarınca; 

I - Üniversiteye bağlı olarak kurulan; 
a) Sosyal Bilimler Fakültesi, 
b) Güzel Sanatlar Fakültesi, 
c) Eczacılık Fakültesi. 
ç) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, 
l î - Ziraat Fakültesine bağlı Gıda Teknolo

jisi Yüksek Okulu, 
III - Mühendislik Bilimleri Fakültesine 

bağlı, 
a) Balıkesir Mühendislik Bilimleri Ön Li

sans Yüksek Okulu. 
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b) Buca Mühendislik Bilimleri ön Lisans 
Yüksek Okulu, 

c) Denizli Mühendislik Bilimleri Ön Lisans 
Yüksek Okulu, 

IV - İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesine 
bağlı, 

a) Aydın İktisadî ve Ticarî Bilimler Ön 
Lisans Yüksek Okulu, 

b) İzmir İktisadî ve Ticarî Bilimler Ön Li
sans Yüksek Okulu, 

e) Mardin İktisadî ve Ticarî Bilimler Ön 
Lisans Yüksek Okulu, 
akademik personel kadroları ilişik (1) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye"?.. Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenle!'... Kabul edilmiştir. 

2 ne i maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — (I) sayılı cetvelde gösterilen 

kadrolardan ilişik (II) sayılı cetveldeki kadro
lar 1974 malî yılında kullanılmaz. 

. BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

o ucu maddeyi okutuyorum. 
Madde •'>. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

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

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

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tefhimden sonra istediniz is
tirham, ederim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bir 
dakika konuşacağım. 
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BAŞKAN — Bir dakika da olmasın, usulümü
zü bozmayalım. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Teklif açık oya sunulacaktır; küreler 
dolaştırılsın. 

6. —- Millî (Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Ta
rafından Yapılan Radyo Yayınlarının Önlenme
sine Dair Avrupa Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu ''hakkında ^Kanun tasarısının 
Millet Meclisince \kabul olunan metniıve Cumhuri
yet .Senatosu Dışişleri, Turizm \ve Tanıtma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/41; C. '.Senatosu 
1/265) (S. Sayısı : 368) (1) 

BAŞKAN 
ram. 

Bir önerge var, takdim ediyo-

Yüksek Başkanlığa 
İlişik 968 S. Sayılı kanun 'tasarısının önemi

ne binaen gündemde mevcut bütün işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Dışişleri Komisyonu 
Sözcüsü 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 

BAŞKAN — Komisyon yerini almıştır. 
Kanun tasarısının müzakeresini Dışişleri Ba

kanlığı Avrupa Konseyi Dairesi Reisi Sayın Ne
jat Aydın yetkili olarak takip edecektir. 

Önergede bahsi geçen kanun tasarısının di
ğer işlere takdim.cn görüşülmesini oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum : Raporun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 368 'S .Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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1 nci madde yi okutuyorum. 

Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafından 
Yapılan Radyo Yayımlarının Önlenmesine dair 
Avrupa Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu

lunduğu hakkında kanun tasarısı 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isleyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kalbul 'edenler... Kabul el mey enler.., Ka-
>bul 'edilmiştir. 

2 ııci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. —• Bu ikamın yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kalbul edenler... Kabul 'etmeyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kalbul edenler... Ka!bul etmeyenler... Ka-
!bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum: Kaimi edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır; küreler dolaştı
rılsın. 

7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik 
yapılması hakkında kanun, tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/182; C. Se
natosu: 1/272) (S. Sayısı : 381) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gelen kâğıtlar arasında bulunan 38.1 sayılı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanu
nuna 'bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Süleyman Arif Emre 
Devlet Bakanı 

(1) 381 S. Saydı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN —• 381 Sıra Sayılı kamun tasarısı
nın gelen kâğıtlardan gündeme alınmasını oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul •edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul 'etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almış bulun
maktadırlar. 

Raporun okunup okunmanı a sı hususunu oyla
rınıza arz ediyorum: Raporun okunmasını kabul 
•edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş-
tii'. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 ııci maddeyi okutuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun Tasarısı 

Madde .1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli ilişik (1) 
sayılı ödenek cetvelinde yazılı tertiplerine 
2 587 Oüü liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 numaralı cetveli okutuyo
rum. 
Program Miktar 

( 1) Sayılı Cetvel 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

(A) 

113 Sosyal Yardım ve kültürel 
tesis kurma 2 587 000 

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

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Elimizde 
tasarı yok Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (İstanbul Milletvekili) — Müsaade ederse
niz açıklayayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM

RE (İstanbul Milletvekili) — Muhterem Baş
kan. Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyele
ri; 



Ö. Senatosu B : 74 9 . 7 . 1974 O : 1 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçemizin (R) 
cetvelinde yapmak istediğimiz bu değişiklik bir 
gider artırıcı değişiklik değildir. Vakıflar Ge
nci Müdürlüğümüzün bir faslından bu fasla bir 
aktarma bahis mevzuudur. Bunun sebebi ise, 
şimdiye kadar Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 
700 ama vatandaş ile 650 yoksul vatandaşa ayda 
75 ve ayda 90 lira gibi çok cüzî bir yardım ya
pıyordu. Bize yapılan müracaatlar neticesinde 
gerçekten bugünkü hayat şartları karşısında bu 
yardımın bir miktar artırılmasında büyük isa
bet olduğu kanaatine vardık. Bu kanun tasarı 
yüce Meclislerimizden kabul edildiği takdirde 
yoksullara bundan böyle ayda 200 lira verebile
ceğiz ve yine amalara bu tasarı kabul edildiği 
takdirde ayda 250 lira verebileceğiz. Şimdi Baş
kanlık Divanınca okunan (R) formülündeki de
ğişiklik birinci olarak bu hedefe müteveccih bu
lunmaktadır. 

Ayrıca Guraba Hastanesinin yakacak harca
maları faslına da yine Vakıfların kendi bütçe
sinden 400 bin lira ödenek aktarmak suretiyle 
ilâve etmek hususu da yine bu 2 milyon küsur 
liralık miktar içerisine dercedilmiştir. Durum 
bundan ibarettir. 

Kanun tasarısındaki bir hususu daha açıkla
mak istiyorum, huzurunuzu bir daha işgal et
memek için. Cami onarımları ve cami inşaatı 
maksadıyle kurulmuş olan derneklere Vakıflar 
Bütçesine konulmuş olan 35 milyon liralık tahsi
sattan yardım yapmamıza imkân açılması talebi 
de bahis mevzuudur. Âmme menfaatine hadim 
derneklerden sayılmamış olan teşekküllere Ha
zine yardımını Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesi bazı kayıt ve şartlara bağlamıştır, men 
etmiştir. Bir köyde teşekkül eden bir cami yap
tırma derneğinin âmme menfaatine hadim der
nek sayılabilmesi çok büyük bir müşkülât arz 
eden bir husustur. Halbuki gayesi sadece cami 
inşaatı ve onarımıdır. Bu türlü derneklere (R) 
formülünde yapacağımız bir değişiklikle Der
nekler Kanununun 50 nci maddesindeki kayıtla
ra tabi olmaksızın gene bir yönetmelik ve tüzük 
dairesinde harcanması denetim altında yapılmak 
şartıyle yardım yapma imkânını Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüze getirebilecek bir tasarı şevket
tik. Tasarının mahiyeti bundan ibarettir. 

Hürmetlerimi sunarım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sua
lim var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, 1974 Bütçesi hatırlayabildiğim kadarıy-
le mayıs sonunda kabul edildi ve yürürlüğe gir
di. Geçen bir aylık tatbikattan sonra bir ek öde
nekle karşımıza geliniyor. Bu kadar kısa bir za
manda ek ödenek talebiyle Hükümet karşımıza 
çıkmaya başlarsa, gelecek aylarda bu daha bü
yüyecektir. Sayın Başkan niçin bunu daha önce 
bütçe tasarısı içerisinde düşünüp halletmediler 
de bir ay sonra böyle bir teklifle geliyorlar! 

Körlerin ve diğer muhtaçların almış oldukla
rı çok cüzî, bugün için hakikaten çok cüzî olan 
bu yardımın artırılması meselesi şu bir ay için
de mi akıllarına geldi, şimdi mi düşündüler1? 
Niçin bunu bütçe içerisinde düşünmediler? Doğ
rusu bu beni taaccübe sürükledi. Bu noktanın 
izahını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Efendim, muhterem arkada
şımıza hemen cevap arz edeyim; 

Bütçe müzakeresi sırasında bilhassa Komis
yonda bu mevzu ele alındı; fakat bir zühul eseri 
olarak önerge işleme konulamadı. Biz eskiden 
beri bunu takip ediyorduk. Anayasamızın ve di
ğer kanunlarımızın prosedürü tahdmda bunu 
böylece müstakil bir kanun olarak getirmek 
mecburiyeti hasıl oldu. Gerçekten Bütçe müza
kereleri sırasında ele alınıp halledilmiş olsaydı, 
çok daha yerinde olurdu. Bu gecikmeden dola
yı elbette sual sormaya ve tenkit etmeye hak
ları vardır. 

Şunu arz edeyim; bu bir ek ödenek sayılma
mak gerekir. Çünkü, Vakıflar Genel Müdürlü
ğümüzün kendi bütçesinden yoksullara ve âmâ
lara ödenecek fasla bir münakale bahis mevzu
dur. Hazineden buraya bir kuruş aktarma ba
his konusu değildir. Bilhassa diğer hizmetler 
faslından fakirlere sıcak yemek verilmesi ve Gu
raba Hastanesinin diğer sosyal hizmetleri faslın
dan bu nakletmek istediğimiz ödenek çıkmış, 
buraya intikal ettirilmiş olacaktır. Bu şekilde 
muhterem arkadaşımızın suallerine cevap ver
miş oluyorum. 
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BAŞKAN •— Sayın Köker soru mu soracak
sınız ? 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sorum var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın İnebeyli. 
NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakan ifadelerinde bunun fasıldan 
fasıla aktarma olduğunu beyan ettiler. Sayın 
soru soran arkadaşım bir ek ödenek olduğunu 
söylediler. Ek ödenek midir, yoksa aktarma mı
dır? Bunu öğrenmek istiyorum. Eğer aktarma 
ise, bu aktarma hangi fasıldan yapılıyor? 

BAŞKAN — Sayın İnebeyli «Bu bir ek öde
nek midir, yoksa aktarma mıdır?» diye soruyor
lar. '«Aktarma ise hangi fasıldandır?» diyorlar. 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Efendim, benim burada aktar
ma mahiyetinde göstermemin maksadı, Hazine
den Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesine her
hangi bir ek ödenek intikal ettirilmediğini bahis 
konusu etmektir. Bu, Vakıfların kendi bütçesi 
dahilinde bir ek ödenek kanunu mahiyetinde ge
tirilmiştir. 

BAŞKAN — Yani aktarma değil, ek ödenek. 
DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM

RE (Devamla) — Mülhak bütçemizden bu şekil
de bir intikal yaptırıyoruz ve ek ödenek yükle
miş oluyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köker. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan. 
çok değerli arkadaşlarım; 

Bu konu Bütçe Kanununun Bütçe Karma 
Komisyonunda müzakeresi esnasında Komisyon
da müzakere edilmiş bir konudur. Komisyon üye
si olan arkadaşlarım gayet iyi hatırlayacaklar
dır, ben çok iyi hatırlıyorum; Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Bütçe Raportörü arkadaşımız kör
lere, fakirlere yapılan yardım miktarının arttı
rılması hakkında bir temennide bulunmuşlardı 
ve bu temenni önerge haline getirilmişti, Ko
misyonun ekseriyeti ile de bu önerge reddedil
mişti. 

Şimdi görüyoruz ki, biraz önce de Sayın Ege 
arkadaşımın da ifade ettiği gibi önerge oylan
mamış değildir, Komisyonda oylanmıştır ve red
dedilmiştir. 

Ege arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 1 Ha
ziran 1974 tarihinde yürürlüğe giren Bütçenin 
kabulünden 22 gün sonra Koalisyon Hükümeti 
ilk ek ödenek tasarısıyle Yüce Meclislerin hu
zuruna gelmiş bulunmaktadır. Bu elimizde tet
kik etmekte olduğumuz tasarı aktarma kanunu 
değildir. Bu, ek ödenek kanununudur. Vakıflar 
Gene] Müdürlüğü bütçesine 2 587 000 liralık ye
ni ödenek verilmesini öngörmektedir. Aktarma 
değildir. Biz, Bütçe Komisyonunda da ifade et
tik, burada da zabıtlara tescil etmek için ifade 
ediyoruz ki, 1974 malî yılı Bütçesi fiyat artışları 
nazarı dikkate alınmadan ve yapılan birtakım 
zamlar nazarı dikkate alınmadan yapıldığı için, 
büyük açıklaı-la gelecek ve Hükümet ek ödenek 
kanunları getirmek suretiyle bu açıkları kapa
mak yoluna gidecektir; bu hususu Komisyon 
raporuna verdiğimiz muhalefet şerhinde de be
lirtmiştik. İşte ek ödeneğin 2 587 000 liralık kıs
mı geldi. Öğrendiğimize göre, 15 milyar liralık 
Genel Bütçeye ait bir ek ödenek kanun tasarısı 
da Maliye Bakanlığında hazırlanmış bulunmak
tadır. Arkadaşlarımın bu ek ödenek kanun ta
sarısı hakkında oy kullanırlarken çok dikkatli 
olmalarını bilhassa istirham ediyorum. Çünkü 
konu Yüce Meclislere niyabetle hizmet gören 
Bütçe Plan Karma Komisyonunda enine boyu
na tartışılmış ve neticede reddedilmiş bir konu
dur. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN -— Müzakeresi yapılmış olan ka
nunların açık oylamasına oyunu kullanmayan 
sayın üyeler varsa lütfen oylarını kullansınlar 
efendim. 

Buyurun Sayın Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) —- Kıymetli arka
daşlarım ; 

381 sayılı tasarıda iki hedef güdülmekte
dir, Sayın Bakan izahatta bulundular. 

1. Kör ve muhtaç olanlara daha evvelden 
yapılmakta olan yardımın artırılması. 

— 334 — 
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2. Bütçede kahul edilen camilere yardımın 
işler hale getirilmesi. 

Sayın Köker buyurdular ki, «Biz bütçe mü-
za'kereleri sırasında bunu teklif ettik, paranın 
yetmeyeceğini söyledik, ek ödeneklerle bu 
halledilecektir dedik, reddedildi» dediler. Doğ
ru idi. Yalnız o günkü teklifte, bu teklif edilen 
artırmanın karşılığı da gösterilmemiş idi. Sim-
'di yine Sayın Bakan izahat verdiler, «Vakıf
lar Genel Müdürlüğü bünyesi içerisinde İninim 
karşılıklarını bulduk, genel bütçeden bir para 
talep etmiyoruz.» dediler. O halde bu şeklen 
bir ek ödenek: gibi görünüyor ise de, aslında bir 
eık ödenek değildir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bu konuyu halletmişlerdir. 

Kaldıki, Hazineden de 2,5 -milyon değil, 2,5 
mıilyarlik bir ek ödenek de istenebilir; pekâlâ 
mümkündür. Aslında eski fiyatlarla verilen 75 
liranın bir insana bir ay yeteceği düşünülemez. 
Eğer bugünkü artan fiyatlar oranında bir zaım 
yapılsaydı, nihayet bunun 90 -100 liraya- çıka
rılması gerekirdi. Öyle ise, buradaki 2,5 milyon 
lira sadece fiyat farkları dolayısiyle ortalama 
bir artış değil, daha önceden takdir edilen az 
miktarın daha iyiye doğru takdir edilmesidir. 
Hattâ biz, geçen defa Bütçe Komisyonunda bu
nun 500 liraya çıkar ılıması imkânının olup ol
madığım araştırdık. Bu i mikanı maalesef bula
madık. 

Aslında bu madde de, Türkiye'nin bu günkü 
durumunda bir hal çaresi değildir. Türkiye'de 
muhtaç olan yalnız körler değildir. Sakatlar 
vardır, körlerin dışında iş göremeyecek kötü-
rüm insanlar ve saireler vardır. Ayrı bir konu
dur. Bunların Türkiye'de yepyeni bir düzen içe
risinde, bütün sakatların Hazineden para alır 
durumda değil, bütün sakatların iş görür ve 
kendilerini geçindirir durumda bir müessese içe
risinde çalıştırılması, millete yük olmadan ken
di haysiyetleri de kırılmadan hayatlarının ka
zandırılması gerekir. Böyle bir adımın atılması 
önümüzdeki günlerde ümidedilir. 

İkinci konuya gelince; bu sene ilk defa büt
çeye konan « Camilere yandım» konusu, gerçek
ten işletilme bakımından mevcut derneklere bir 
miktar yardım yapılması veya bazı kuruluşlar 
ıeliyle harcanması gerekmektedir. Bu bakım
dan her ikisinin isabetine inanıyorum. Bütçe 
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Plan Karma Komisyonunda da aynı fikri sa-
vunanlardanıım. Başka türlüsünü düşünemem. 
Hükümetin isabetli bir tasarrufudur, isabetli 
getirilmiş bir tasarıdır. 

Bu bakımdan arkadaşlarımın iltifat edece
ğine inanır, saygılar sunanını. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜXEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Ben bu kürsüden daima ek ödenek talep

lerinin aleyhinde bulunmuşumdur. Ancak, ka
naatim odur ki. Hükümetin getirdiği şu tasarı 
son derece yerindedir. İki bakımdan yerinde
dir. 

Binisi, sosyal devletin icabı olarak yerinde
dir. 

İkincisi, Vakıfların şartları bakımından ye
rindedir. 

Kanaatim odur ki, sosyal devlet insan ola
rak yaratılmış herkese insanca yaşamak imkân
larını meydana getiren devlettir. Bir insan eğer 
gözleri görmüyorsa, çalışma imkânlarından 
mahrumsa bu insana sadece ayda 90 lira vere
rek sürün demek, sosyal devletin icabı değil
dir. Xe diyor Hükümet «Şunu 90 liradan 250 
liraya çıkarayım» diyor. Bir insan muhtaçsa, 
bakacak, kimsesi yoksa, yaşlanmış 90 yaşma 
85 yaşma gelmiş yiyecek ekmek bulamıyorsa, 
çalışma imkânından da mahrumsa buna verile
cek 75 lirayı da 200 liraya çıkarayım diyor. 

İkincisi vakfm şartlarına da uygun. Arka
daşlarım, pekâlâ bilirsiniz ki, Vakıflar Hazine
den değil, doğrudan doğruya kendi gelirlerin
den beslenirim1. Bu vakfı yapan kimseler, şahsî 
inallarından vakfeden kimseler bu gibi ınuhta-ç 
insanlara, görmeyen insanlara yardım yapılma
sı için bu vakfı tesis etmişlerdir. Binaenaleyh, 
bugün bunlara. 90 lira vermek, 75 lira vermek 
aslında vakfı meydana getiren insanın maksadı
na aykırı hareket etmek demektir. Hiç bir za
man onu tesis ederken bir görmeyen kimseye, 
•muhtaç kimseye sadece 90 tane lira vererek o 
insanı süründürmeyi, vakfı yapan insan düşün
memiştir. Binaenaleyh vakfı, şartına da uygun 
hale getirmek İçin buna ihtiyaç var 

Şimdi geriye bir konu kalıyor ;acaba ek öde
nek midir, yoksa aktarma mıdır? 

Arkadaşlar, burada, gayet tabiî ki, bir ak
tarma mevzuubahis değil. Ancak, önemli bir 
konu var. O konu şu : Bu koyduğumuz para 
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vakfın gelirlerinden karşılanacaktır. Karşılan
mazsa ne olur? Karşılanmazsa gayet tabiî ki, 
Hazine farkı ödeyecektir; ama bugün için Ha
zineye bir yük mevzuubahis değil. Neden değil? 
'Günkü vakıfların akarları gelir bakımından bir 
hayli değişmiştir. Bİr hayli vakfın geliri art
mıştır. Sene içinde artmaya devam edecektir. 

Ben o kanaatteyim ki, şu koyduğumuz para 
hiç bir zaman Hazineye yük olmayacaktır. Vak
fın gelirle ilinden rahatlıkla karşılanacaktır. Ben 
burada bu tasarının desteklenmesini ve bu gör
meyen insanlarla, zavallı muhtaç insanların 
75 - 90 lira gibi son derece cüzi bir para ile bı
rakılmamasını temenni ederim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDEK CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz tasarı 

ve bilhassa 1 nci maddesi ile Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bir sosyal derdi ele alarak karşımıza 
geliyor. O da, burada gerekçesinde de açıkça 
ifade edildiği gibi, şimdiye kadar körlere aylık 
olarak 90 ve diğer muhtaç olanlara da 75 lira 
denmektedir. Şimdi 90 liranın 250'ye 75 liranın 
200 liraya çıkarılması teklif ediliyor. Bu haki
katen bugünkü hayat pahalılığı karşısında ye
ter dahi sayılmaması gereken rakamlardır. 

Şimdi meseleyi böyle hissi taraftan alarak 
konuşmak âdeta tasarı üzerinde sual soran ve 
bazı maddelere takılan arkadaşların, sanki 90 
liranın 250 liraya, 75 liranın 200 liraya çıkma
sına karşıymış gibi gösterilmesi ve böyle düşü
nülmesi çok gariptir. Ben şu çatı altında, şu 
muhtaç insanlara verilecek olan ve teklifte ifa
de edilen rakamların çok üstünde ödeme yapıl
ması gerektiğine cümleten inanıldığına inanı
yorum. Ancak bizim üzerinde durduğumuz me
sele şu : 

Muhterem arkadaşlar; bir defa Hükümet 
bütçesini Haziran ayının başında ancak bitire-
bilmiş ve onu yürürlüğe koyabilmiş. Aradan 
bir ay geçmeden çok mühim saydığı bir teklifle 
geliyor. İşte bu getirdiği tasarı bu teklifi ifade 
ediyor. Şimdi Karma Komisyonda veyahut da 
genel kurullarda, komisyondan geçirmek yolu 
ile, böyle bir şey gelseydi, acaba bunu komisyon 
kabul etmez miydi? Etmemesine imkân var mıy
dı? Yoktur. Ama işte orada yapılmayacak, ora

da bırakılacak, orada unutulacak veya gereğin
ce işlenmeyecek, ondan sonra bir kenara itile
cek, sonradan karşımıza yeni bir teklif olarak, 
yeni bir tasarı olarak çıkılacak. Bu tasarı ister 
vakıflardan ödensin, ister umumî muvazeneden 
ödensin bir ek ödenektir. Bunu böyle kabul et
mek zorundayız. 

Sonra muhterem arkadaşlar, bu tasarının 
içerisine sıkıştırılmış bir nokta daha var. O da 
4 ncü maddede ifade edilen husustur. 

4 ncü maddede «Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli 
cetvelde ilişik (3) sayılı cetvelde belirtilen har
cama formülü, ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiş ve ilişik (5) sa
yılı cetvel eklenmiştir.» deniyor ve (B) cet
velinde geçirilmeye çalışılan nokta, istenilen 
mesele 1630 sayılı Kanunun 50 nci maddesi. 

Muhterem arkadaşlar; bu 1630 sayılı Kanun, 
uzun süre karma komisyonlarda derneklere ya
pılacak yardımlar üzerinde çıkan çeşitli müna
kaşalar sonunda düşünülmüş ve bu hale geti
rilmiş idi. Şimdi 50 nci madde üzerinde ilk is
tisna yaratılmak isteniyor. Nedir yapılacak 
olan? Camilere, cami yapan derneklere falan 
yardım, bunu daha rahatlıkla ödeme meselesi. 
Tabiî bu 'burada kalmayacaktır, yarın spor ku
lüpleri bunu getirecektir. Öbür gün bilmem han-
'gi âmme menfaatine hizmet ettiği iddiasiyle fa
kire fukaraya bilmem ne yaptı iddiasiyle başka 
dernekler, baişka kuruluşlar getirecektir. Bu
nu bir elde toplayıp, hakikaten seyyanen da
ğıtmaya çalışan gerekli bir formüle bağlayan 
kanun da bu şekilde zedelenmiş olacaktır. O 
'bakımdan biz deriz ki, şu şekildeki mevzular 
pekâlâ Bütçe Komisyonunun müzakerelerinde 
ele aimalbilir ve buralarda halledilebilir ve 
böylelikle geçirilebilir idi. 

Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesin
den verildiği, döner sermayeden 'geldiği iddiası 
ile ortaya çıkan mesele ise; yalnız Vakıflar da 
•bu memleketin bir gelir ••kaynağıdır ve zaten Va
kıflar Genel Müdürlüğü gelirinin, dağıtımı, 
harcaması; gelir gider muvazenesinde bazı ak
saklıkları da eskiden beri görmüş ifade edegel-
mişizdir. Bazı illerde ha'kikaten vakfa ataları
mız çdk kıymet vermiş, çok değer vermiş, fazla 
vakıf yapmış, bazılarında da yapılmamıştır. 
Meselâ, benim bulunduğum vilâyet vakfiyle ün 
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almış bir vilâyettir; ama kanunu olduğu halde 
Vakıflar »Genel 'Müdürlüğü pekâlâ o vakfı her
hangi ıbir şekilde elden çıkarmak yolu ile o 
vakıftan aldığını o ille ilgisi olmayan başka ye
re yatırılabilmektedir; yani böyle keyfî kullan
malar zaten Vakıflar Genel Müdürlüğünde öte
den 'beri devam etmektedir.' 

Şimdi de Bütçe Karma Komisyonunda işin 
ızaıh edilememesi, mevzuun izah edilememesi, or
taya konulamamasmdan mütevellit meydana ge
len şu aksaklığın yanma, bir de 1630 sayılı Ka
nunun 50 nci maddesine yeni bir hüküm geti
rilerek, onu (R) cetveline aktararak kanunda 
yeni bir gedik açmak suretiyle çok yanlış ha
reket edilmektedir. 

Şunu demek istiyorum ki, 'bizim muhtaç ola
na, l'akir olana, kör olana yardımdan kaçınıl
mak istenilen bir durumda olmadığımızı olama
yacağımızı kabul etmek durumundadırlar. Biz 
burada bunu müzakere ederken körlere ve muh
taçlara verilsin veya verilmesin meselesi üze
rinde değiliz. Bizim üzerinde durduğumuz me
sele bir Hükümet ciddiyeti içerisinde Bütçe Ka
nununda halledilmesi gereken bir meseleyi, 
•orada halledemeyip sonra buraya getirmiş ol
maktır. Bir de 1.630 sayılı Kanunun 50 nci mad
desine bir istisna getirmekle Hükümet bir ka
nunu zedelemektedir. Bu tevali edecektir ve bu 
kanun da hükümsüz hale gelecektir. Bunu arz 
etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Müzakeresi tamamlanmış olan 

kanun tasarılarına açık oyunu kullanmayan sa
yın üye var mı efendim?... Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. Buyurun komisyon. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Millet
vekili) —• Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir 
hususun açıklanmasını arz sadedinde kısa ma
ruzatta bulunmak isterim. 

Sayın Köker'in izah ettiği gibi muhtaç ve 
'körlere yardım mevzuunda Genel"Bütçe Karma 
Komisyonunda görüşülürken ayda körlere 90 
lira, muhtaçlara 75 liralık yardımın artırılması 
'mevzuunda filhakika bir önerge verilmiştir. An
cak 'bir zühul eseri olarak bu önerge sahipleri 
tarafından geri alınmıştır. Komisyonca bu öner
ge reddedilmemiştir. Bu hususu Yüce Heyetini
ze arz ederim. 

1 'BAŞKAN — Sayın s'özcü bir dakika, Sayın 
Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Hükümetten ve komisyondan şu
nu öğrenmek istiyorum. Bu kanunun muhtaçla
ra yapılmakta olan yardımın artırılmasına mü
tedair olan kısmına hiç kimsenin itiraz edece
ğini tahmin etmiyorum. Yalnız komisyonda 1630 

I sayılı Kanunun 50 nci maddesinin değiştiril
mesine matuf bir hüküm getirilmiştir. Anaya
sa Mahkemesinin, anakanunların tali kanunlar
la değiştirilemeyeceğine mütedair bir kararı 
vardur. Sayın Hükümet Anayasa Mahkemesi
nin 'böyle bir kararı muvacehesinde getirmiş 
oldukları bu hükmün Anayasa Mahkemesi ka
rarma tecavüz edip etmediği hususunu düşün
düler mi veya bunu beyan edebilirler mi? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, soru anlaşıldı mı 
efendim'?. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — Evet 
'efendim. 

Efendim, Hükümet programında derpiş 
edildiği üzere ve Yüce 'Meclislerin tasvibinden 
igeçen köy camilerine yardım için bir hüküm 
ihtiva edilmektedir. Bunu yerine getirmek üze
re Bütçe Kanununa konulmuş bir /meblâğ var
dır. Bunun sarfı muayyen şartlara bağlıdır. 
«Dernek» tabiri kullanılıyor. Bu derneklerin 
menafi - i umumiyeye hadim derneklerden ol
ması gerekir. Takdir buyurursunuz köyleri
mizin çoğunda bu dernekler yoktur ve hele 
menâfi - i ıımûiyyeye hadim dernekler ara
sında da bulunmamaktadır. Yapılan »tahsisle
rin sarfını kolaylaştırmak için bu formülde 
böyle bir değişiklik lüzumu hasıl olmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Tuna, sorunu

zu sorun' efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
«Köy camilerine yardım için böyle bir formül 
buldurmaya mecbur kaldık» dediler. Şu bul
dukları formül Anayasa Mahkemesinin tevali 
eden kararlarına muarız mı, değil mi?. Yani, 
bir kanun yürürlükte iken Bütçe Kanununa 
konacak fıkralarla bu kanunun yürürlük is-

j tikametinin saptırılamayacağına dair Anaya-
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sa 'Mankeniesinin çeşitli kararlarına şu bulunan 
formül muhalif midir, değil midir?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — Sa
yın Başkan, takdir buyurursunuz bu Komis-ı 
yondan çıktığına göre ve Komisyon Büyük Mil
let Meclisine niyalbeteıı vazife gören bir Ko-
ımisyon olması da dikkate alındığına göre böy
le bir husus tezekkür edilmemiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kayalar. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş

kan, ben tavzih sadedinde konuşacaktım. Ko
misyon «Bilmiyorum» da diyebilir. Onun için 
vazgeçtim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Teşekkür ederiz Sayın Komisyon Sözcüsü. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ABDURRAHMAN UNSAL (Devamla) — Ben 
teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarımız bu 
hususları Hükümetten de soruyorlar. Bunları 
cevaplamak için buyurun Sayın Emre. 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (İstanbul Milletvekili) — Efendim, 
Bütçe Kanunumuzda ve diğer vakıflar mev
zuatında memleketimizin her tarafında; ge
rek köylerde, gerek belediye hudutları dahi
lindeki kasabalarda yapılan camilere yardım 
yapılması hususu kabul edilmiş bulunmakta
dır. Bu camileri dernekler yaptırabilir, köy 
hükmî şahsiyeti yaptırabilir veya başka hükmî 
şahsiyetler veya şahıslar yaptırabilir. Bizim 
mevzuatımız, bu 35 milyon liranın 10 milyon 
lirasını onarım yardımları için harcamak hu
susunda bize emredici hükümler getirmiştir, 
25 milyon lirasını da fakir köylere yeniden ca
mi yapılması hususunda çıkarılacak bir yönet
meliğin denetleyici hükümleri tahtında harca
mayı bize emretmiştir. 

Şimdi, bilhassa «10 milyon liralık onarını1 

yardımı nasıl harcanacaktır?» meselesine ge
lince; vakıflar mevzuatımızla, vakıfla rımızda-
ki kanunî hükümlerle Dernekler Kanunundaki 
hükümler arasında tatbikatta müşkülât arz 
eden bir çelişki meydana çıkmaktadır. Der
nekler Kanunu diyor ki, «Âmme menfaatine 
hadim dernek sayılmayan bir teşekküle yar
dım yapılamaz.» Şimdiye kadar yapılan tatbi

katta hatta muhtarlıkların, köylerin hudutları 
içerisinde bile vatandaşlarımız hayra hizımet 
etmek m aks a di yi e... 

BAŞKAN — Sayın Emre, siz söz istemedi
niz, konuşmanız arkadaşlara cevap olmalıdır. 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Devamla) — Ben de cevap mahiye
tinde konuşuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Devamla) — Hayra hizmet maksa
dıyla köylerde dernekler kurulmuş. Bunlar 
sırf cami yaptırmak maksadıyla kurulmuş ve 
'OrJbinlere yakın teşekküller şimdiye kadar 
Dernekler Kanunundaki âmme menfaatimi ha
dim olmak kaydı ve şartı getirilmeden bu şe
kilde yardıma nail olmuş ve bu hareket yürü
müş. 

Şimdi biz getirdiğimiz tadilâtla Anayasa 
Mahkemesinin kararlarına ve ilkelerine ve Ana
yasaya aykırı bir tasarı sevk ettiğimiz kanaa
tinde değiliz. Biz iki kanun hükmü arasında 
kanunların tatbikatını kolaylaştıracak bir 
açıklık getirmiş oluyoruz. Yoksa bütün bu 
5 bini, 10 bini aşan derneklerin hepsine; «Gi
diniz Danıştaydan karar alınız, İçişleri Bakan
lığından karar alınız, Maliye Bakanlığı tasdik 
etsin, üstelik bir de her biriniz hakkında Ba
kanlar Kurulundan karar çıkartın ki, biz size 
yardım yapalım» dediğimiz takdirde, bu ayrıl
mış olan tahsisatın ancak % 25'ini köy camile
rine, muhtarlıklara verebiliriz ve derneklere 
veremediğimiz için tahsisat harcanamayacak du
ruma düşer. Çatışan iki kanun hükmü karşı
sında tatbikata kolaylık getirmek için bu tasarı 
getirilmiştir. Kanaatimizce Anayasa Mahkeme
si kararlarına aykırı çelişir bir husus yoktur. 
Kaldı ki, Anayasa, Mahkemesinin gerekçeleriyle 
Yüce Meclislerimiz her zaman amel etmek mec
buriyeti altında da değildir.! Yapacağımız ka
nun şayet herhangi bir parti tarafından Ana
yasa Mahkemesine intikal ettirilirse, Anayasa 
Mahkememizin bu durum karşısında müspet ka
rar vereceği kanaatinde bulunmaktayım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, Hükü
metten sorunuzu sorunuz efendim. 
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OEAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — i 
Sayın Başkan, 5 sayılı cetvelde camileri yapı
lacak köylere malzeme ve yardım fonuyla ilgili 
bir sorum olacaktır. 

Yardımların terzi şekli hakkında herhangi 
ibir yönetmelik veya bir tamim veya buna, ıııü-
iinasil bir hukukî mevzuat ihdas edilmiş olmasıy-
ile objektif esaslara mı uyulacaktır, yoksa bu 
yardımların tevziinde siyasî partilerin oyları 
nazara alınarak partizan bir mevzuat mı uygu
lanacaktır?. Sayın Devlet Bakanından bu hu
susta teminat vermelerini rica ediyorum. (C.H.P. ı 
sıralarımdan «O eskidendi» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF 

EMRE (Devamla) — Efendim, şimdiye kadar 
yaptığımız tatbikatta Hükümetimize ve tahsiserı 
Bakanlığımıza böyle bir soru yöneltilmesine se
bep olacak bir gerekçe görmüyoruz. Bilhassa 
Vakıflar Grenel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili bir 
yönetmelik çıkartılması, bu yönetmeliğin Diya
net İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdür
lüğü tarafından bir teşkilât kurularak paranın 
sarf şeklini denetim altıı. ası ve yapılacak 
gerek malzeme yardımının ^ /ekse para yardı
mının inşaatın bünyesine girinceye kadar res
mî makamlar tarafından (ki, bu ilçelerde ve 
illerde kurulacak komiteler olacaktır, kayma
kamlarımız, valilerimiz dahil olacaktır) bu pa
ranın sarf edilmesi şekle ve prensip kararlarına 
bağlanacaktır. 

Muhterem arkadaşımız müsterih olsunlar, 
elden ge-diği kadar âdilâne ölçüler içerisinde. 
ve ihtiyaçların derecesi nispetinde harcanması 
için bir sistemi geliştirmek üzereyiz. Bu yönet
meliğin şimdiye kadar .neşredilmemiş bulunma
sının sebebi, eğer muhterem Meclislerimiz şu 
elinizde bulunan tasarıyı kabul ederse, belkü 
yönetmeliğin bazı hükümleri bu tasarıya pare-
ılel hale getirilmek istenecektir de, onun için 
yayınlanmamıştır. Yoksa yönetmeliğimiz de 
hazırdır. Tatbikatımızda da objektif ve âdil 
ölçüler uygulanacaktır. 

Cevaben arz ederim. ' 
BAŞKAN — Sayın Ege, buyurun. Birinci 

madde ile ilgili değil mi efendim? I 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Evet, ' 

Efendim, Sayın Bakan buyurdular ki, «1630 
sayılı Kanunun 50 nci maddesine 35 milyon li
ra konmuştur. » Bu 35 milyon liradan, eğer 
10 milyon lirası (R) cetveline aktarılmazsa, bu 
paranın gerektiği gibi dernek, birlik, sandık, ku
rum gibi cami yaptırma ve köyde yapacakları 
camilere harcanamayacağını söylediler. Geçen 
sene bu fasılda; yani 50 nci maddede ne kadar 
tahsisat vardı, bunun harcanmamış olan kısmı 
var mıdır? (R) cetveline aktarmadıkları takdir
de 50 nci madde çalışmıyor mu? Bu 50 nci mad
de ile ödeme yapılamıyor mu? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soru anlaşıldı de
ğil mi? Cevaplarının kısa olmasını istirham ede
ceğim. 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Devamla) —• Efendim, soru anlaşıldı. 
Ancak, şu anda geçen sene bütçesinin rakamları 
üzerinde elimde teknik bir bilgi mevcut değildir. 

Geçen sene Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 
gerek köylerde olsun, gerekse kasabalarda ol
sun cami yaptırmak maksadiyle çalışan kurulu 
derneklere para yardımı yapamamıştır. Bu 
sıkıntıyı bize intikal ettiren muhtelif parlamen
ter arkadşalarımız, il ve ilçelerimizden gelen 
müteaddit yazılı talepler, bizi bu tazyik al tur
da bırakmıştır. Bu itibarla biz geçen sene ya
pılamayan, sıkıntısı duyulan bir derde çare 
bu! nıak emelindeyiz. 

Cevaben arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Güresin, soru mu. söz 

mü? 
EOVET GÜRESİN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Soru. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ECVET GÜRElSİN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Efendim, .Sayın Baklan «1630 saylı Ka
nunla Bütçe Kanunu arasında bir çatışma olu
yor. Bu 5 nci maddeyi de onun için getirdik.» 
dediler. Ancak konuşmalarmda yine buyurdu
lar ki, «Derneklere yardım edemediğimiz gibi 
cami yaptıran şahıslara ela yardım edemiyo
ruz.» 

Benim anlamak istediğim şurası: Bu para
nın dernekler bir tarafa, ki o 1630 sayılı Ka
nun ve Anaya'sa Mahkemesi kararları ile çatış
maktadır. Bir de Vakıflar Genel Müdürlüğü 
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şahıslara mı yardım edecektir! Burasını ben 
pek anlayamadım. Çünkü Bakan Bey, «Şahısla
ra» dedi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARfF EM-

K;E (Devamla) — Efendim, şahıslara yardım 
yapıldığına dair herhangi bir şey arz etmiş de
ğilim. Yalnız, şöyle bir ifadede bulundum ka
naatindeyim; camileri köy hükmî şahsiyet
leri yaptırmaktadır, dernekler yaptırmakta
dır, tek başına şahıslar yaptırmaktadır. Bun
ları saydık. Biz »adece Vakıflar Genel Mü
dürlüğü olarak köy hükmî şahısları ile bu 
işle iştigal eden demeklere şimdiye kadar 
geçmiş tatbikatta yardım yapalbilmişizdir, An
cak Dernekler Kanununun getirdiği o engel, 
vakıf mevzuatının ruh, mânâ ve gayesine tat
bikatta aykırı düştüğü için, nazariyatta de
ğil ; bu kolaylığı sağlamak istiyoruz. Yoksa 
şahıslara herhangi -bir parJa yardımı yapılma
sı bahis konusu değildir. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
AHMET NÜSRET TUNA .Kastamonu) — 

Bir soru da ben sormak istiyorum. 
BAŞKAN —• Sayın Tuna kısa olsun, buyu

run efendim. 

AHMET NU/SRET TUNA .Kastamonu) — 
Şimdi efendim. Hükümetin bir srkıntı içinde 
olduğu anlaşılıyor. Camilere yardım için hazır
lanan paranın harcanması için sıkıntı çekili
yor. Dernekler için «Menafi'i âmmeyi hadim 
derneklerden ise...» diye bir kayıt koymuşuz. 
Bu bakımdan sıkıntı çekiliyor; fakat bunun 
tatbikatı şöyle oluyor: Yapılacak cami köy
dedir. Köy hükmî şahsiyetine yardım yaptı
ğınız zaman bu ihtiyaç, karşılanmakta idi. Bir 
sıkıntı varsa, bu yardımın köy muhtarlığına, 
köy hükmî şahsiyetine, bir Devlet dairesine, ka
mu idaresine yapılması için hiçjbir mâni yok. 
'Niçin bu hükmü işletmiyorlar da, dernekler 
kısmına yükleniyorlar ve bu kendilerince de 
kalbul edileceği üzere Anayasaya çok aykırı 
düşüyor, Sayın Başkan. Bir kanun gidiyor ve 
'bir (R) formu'ü ile ki, Anayasa Mahkemesi «Büt
çe Kanunu kanun değildir, şeklî bir kanundur» 
diyor. Yürürlükte bulunan bir kanun bir şek
lî kanunla yürürlükten kaldırılıyor. Camiye 
yardımı biz de istiyoruz; fakat çok ters düşü
yor. Köy hükmî şahsiyetine yardım suretiy

le şu fonun harcanması yolunu niçin tercih et
miyorlar? Onu rica edeceğim. 

BAŞKAN —• Kısa olsun istirham edeceğim. 
DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARÎF EM

RE (Devamla) — Arz edeyim. 
Yapılmakta olan ve vakıflar mevzuatına gö

re yardıma müstahak bulunan camiler sadece 
köy hükmî şahsiyetlerinin yaptırdığı camiler 
değildir. Nüfusu iki bini aşkın bir kalabada 
'belediye teşekkül etmiştir. Orada biz mevcut 
kanunlarımıza göre belediyeye yardım ya
pamıyoruz. Mevcut kaiiiınununmza göre, bele
diye dahilindeki muhtarlıklara hükmî şahsi
yeti teşekkül etmediği için yardım yapamı
yoruz. 

Muhterem, arkadaşıma cevap için arz edi
yorum; şayet biz belediyeye bu parayı ve
relim de, o camiyi yaptırmakta olan demeğe 
bu parayı intikal ettirsin, dersek, o takdirde 
belediye de bir âmme müessesesidir. Bu para
yı o derneğe intikal ettirirken, kanunun enlge-
Ti ile karşı karşıya kalacaktır. Muhasebe me
kanizması bu parayı Divan-ı Muhasebatın 
reddetmesi ve hattâ kendisini sorumlu tntm'a-
sı tehlikesi karşısında elbette ödemeyecektir 
ve böylece tahsisatımızın büyük bir kısmını 
gayesine intikal ettiremeyecek duruma düşe
ceğiz de onun için. Yoksa, muhtarlıklar için 
köy hudutları dâhilinde bizzat köy hükmî 
şahsiyeti tarafından inşa ettirilen camiler için 
herhangi bir engel bahis mevzuu değildir. 

Arz ederim. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Söz istiyorum. 
ÎLYAS KARAÖZ (Muğla) — Bir sualim 

va r. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Söz hakımdan 

vazgeçiyorum, sual soracağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
(Buyurun Sayın Karaöz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Efendim, Sa

yın Bakan yardımları belediyeler marifetiyle 
yapmayacaklarını ifade buyurdular. HaÜbuki 
bu yardım özel idareler vasıtasiyle yapılabilir, 
kanaatindeyim. Nitekim özel idarelere Köy iş
leri Bakanlığından yardım yapılmaktadır, pa--
ra verilmektedir. Vilâyet de bu parayı köy 
muhtarlıklarına vermektedir ve bazı tasarruf
lar yapmaktadır. 
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BAŞKAN — Sual sormadınız. 
DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM

RE (Devamla) — Efendim, arz edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM

RE (Devamla)) —• Yardım şeklinde irad bu
yurdular. Efendim, özel idare dahi bir hükmî 
şahsiyeti olan derneğe Hazinenin parasını inti
kâl ettiremeyecektir. Kendisinin muaheze edi
leceğini düşünecektir. Dernek tapulu bir arsa 
almıştır, kendi malı olarak üzerine cami yap
maktadır. Dernek nihayet, bir hususî hukuk 
hükmî şahsiyetidir, herhangi bir şaihıs gübidir. 
'Bu itibarla demeğin yedi tasarrufuna gerek 
aynen, gerek malen bir yardımı intikal ettir
mek için, sarfa müteallik kanunların müsait 
olması lâzımdır. Aksi takdirde özel idare me
suliyet altına düşer, belediye mesuliyet altına 
düşer. Vakıflar Grenci Müdürlüğünün muhase
besi bu mesuliyetin altına girmez ve mekaniz
ma işlemez hale gelir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 

demekler... 

BAŞKAiN — Müsaade buyurun efendim, 
karşılıklı olmaz müzakere müsaade buyurun. 
Ayrıca söz isterseniz efendim. Benden söz is
temeden söze başladınız Sayın Karaöz. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Bir hususu 
hatırlatmak için söz istedim Sayın Başkan. Be
ni dinlemediniz ki.. Ben zatıâlinizden söz iste
dim. Ben köy muhtarlıklarım ifade etmek is-
dim, Sayın Bakan derneklerden bahsediyor. 

BAŞKAN — Yani, sorunuza cevap teşkil 
etmedi. ; 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Etmedi. 
BAŞKAN — Peki efendim, lütfen. -Söylemek 

istedikleri anlaşıldı mı Sayın Bakan! 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Efendim, -demin arz ettim. 
'Muhterem arkadaşımıız dikkat buyururlarsa, 
maruzatını şöyle idi. Köy hükmî şahsiyetlerine 
yardım yapabilmek için herhangi bir kanunî 
enigelle karşı karşıya değiliz. Bu tasan onu is
tihdaf etmemektedir. Sadece derneklerle ilgili 
olan bir kolaylık getirmek niyetindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, buyurun. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, 
benim nazarı dikkatimi celbeden iki rakam var bu 
metinde. Bir tanesi, yediyüz kör. Niçin 699, yahut 
701 değil de 700 kör oluyor? Niçin 650 yurttaş
tan bahsediliyor 'da 655'ten bahsedilmiyor? Daha 
önce Vakıflar, acaba bir taahhüde mi giidiler ki, 
bu 650 - 700 rakamı üzerinde, buna göre 'bütçe
den bir 'tahsis 'talep 'etmektendirler? Ölçü nedir? 
Bunun cevaplandırılmasını Saym Bakandan ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM

RE (Devamla) — Efendim, gerçekten muhterem 
•arkadaşımız bu «mevzu ile ilgili mühim bir nokta
ya temas buyurdular. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün gelir 'kay
nakları karşılıksız olarak ancak bu kadar âmâ 
vatandaşa ve ancak bu kadar yoksul vatandaşa 
yardım yapabilmeni izi mümkün kılıyor. Gönlü
müz 'ister ki, nı'emlcüretimizde yardıma muhtaç ne 
•kadar vatandaş varsa Vakıflar Genel Müdürlü
ğümüzün gelirleri 'bunu karşılasın da böyle bir 
adetle tahdit etmeyelim; fakat bütçe imkânları
mız maalesef buna müsaade etmemektedir. Bu, 
âdeta muhtelif resmî kuruluşların şu kadar ta
lebeye burs verme imkânına maliktir, şeklinde 
sevk edilen mevzuatına ve tatbikatına paralel 'bir 
tatbikattır. Biz, inşaallah gelecek 'sone bütçe im
kânlarımızı mümkün mertebe isabetli şekilde 'de
ğerlendirecek bu rakamları da artırmak istiyo
ruz. Bu, yardım yapılacak kimseler hiçbir geliri 
olmayan, çalışması mümkün bulunmayan ve na
faka almak suretiyle yan ödemelerden, yardım
lardan da yararlanamayacak kimselerdir. Bu ka
yıt ve şartlarla tahdit edilmiştir. Bütçe imkân
larımız bizi, bu rakamları böylece belirlemeye 
mecbur tutmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Sayın Başkan, bendeniz grup başkanı olarak söz 
rica ettim. 

BAŞKAN — Saym Kalpaklıoğlu, grup adına 
söz isteyince... 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Konuşsunlar, onu takip edeyim. 

BAŞKAN — Peki, efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem 'arkadaşlarım; 
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Benim temas 'edeceğim noktaya sual olarak 
sayın 'arkadaşımı Turgut Cebe dokundular. Ben 
bunu dile getirmek istiyorum. 

Hükümetd (bu teşebbüsünden, bu iyi iriye tinden 
tlolayı 'tebrik etmek isterim. Hakikaten güzel dü
şünmüşler re hugiinkü hayat şartlarına göre ver
dikleri rakam da az gelir, ama Hükümet veya 
Vakıflar hu işi organize edecek müessese, «der-
ınıaııım 'bu kadar, gücüm hu kadar, (buna im
kân verin, bunu yaparım.» diyor. Zaten fazla da 
gitse, arkadaşlar, «Bu parayı nereden alıyorsun, 
nereye vereceksin?» diyecekler. Hesabı da görül
medi değil. 

Şimdi, Gureba Hastanesi için galiba yakacak 
ihtiyacı filân var, onun üstüne kimse dokunmu
yor, ama onun da yetişmediği belli, oraya da bir 
miktar para İstiyorlar. 

Ben, esas şunu söylemek isterim muhterem 
'arkadaşlar, Sayın Bakan, Sayın Turgut Cebe'ye 
verdiği cevapta çok müspet davrandı, zihniyetini 
burada İfade etti, kendisine •teşekkür ederim; 
ama zannediyorum kendisi bugünkü Hükümetin 
her halde fikrini de ibu suretle İfadeye çalıştı; şah
sî fikri olmanın da ötesinde kabul ediyorum 
bunu. 

Bu sebeple Hükümetten benim bir ricam ola
cak. Hükümet bu işi ciddî olarak ele alsın; yani, 
şu fakir fukara, yoksul, kör, sakat, çalışamayacak, 
ama her gün sokakta karşılaştığımız yoksul kim
selerin dertlerine derman olacak İbir düşünceyi 
'genişletsinler şu vesileyle ve bir kanun tasarısıyle 
Parlamentoya gelsinler. Eğer Vakıfların gelirle
ri bu İşi halledecek kadar büyükse ne âlâ; mem-
baı da bulunuyor demektir. Yok eğer bulunmu
yor da devletin, Hazinenin de bir kısım yardımı 
olacaksa, bu vesileyle kendilerinden rica ediyo
rum, Hükümet olarak bu işe eğilsinler, bir tasarı 
getirsinler, bu işi halledelim. 

Zira, 'muhterem arkadaşlar, şuna hepiniz şa
hitsiniz, birçoğunuz, büyük çokluğunuz dünyanın 
birçok memleketlerini gezdiler, gördüler. Ben de 
kısmen gezdim, gördüm; hiçbir medenî memleket
te elini açan adama, sokak köşesinde sizi çeviren 
kimseye rastlamazsınız, ama Türkiyemizde hu her 
gün biraz daha artan şekilde devam etmekte, te
vali etmekte; her gün sokak başları, cami kapıla
rı, mektep avluları, her tarafta dilencilerle re bir 
kısmı da halkın merhametini sömüren ve bunu 

bir kazanç vasıtası yapan kimselerle karşı karşı-
yayız. 

Avrupa'da gördüğünüz muhterem arkadaşlar; 
eğer, âdâm hakikaten dilenecek kadar fakirse, 
yofcsulsa, bîkesse hiç olmazsa eline aldığı bir mü
zik aletiyle •oturur bir köşeye bir şeyler terennüm 
eder, hiç elini açmaz, gelen giden ona para bıra
kır veya ibir âletle bir tartıyle bir 'vazife 'gördüğü 
inancındadır ve herkes ona tartılmak ister, ona 
beş - on kuruş verir, dilenciliği önler; ama bizim 
memleketimiz, hele 'büyük şehirler dilenciden ge
çilemez bir halde. 'Bunların hepsi de haksız de
ğil. Hakikaten bir kısmı da çalışamayacak, dilen
mekten başka hayatını idameye imkân bulmaya
cak kimseler, ama çalışacakla çalışmayacağı ayı
rarak ve Sayın Turgut Cebenin de ifade ettiği 
gibi, hangi espri içerisinde bu 700 kişi veya 600 
kişi tespit edildiyse, bu espriyi İbir kanun tasa
rısı cümlesi içinde Sayın Hükümet ciddî olarak 
ele alsın. Vergilere mi zam yapacak, başka türlü 
bir gelir mi temin edecek, nasıl yaparsa, yapsın 
iktidarı muhalefeti yok bu işin, bunu halletmiş 
olur ve kendisi de bunun saadetine, bunun hazzı-
na erişir. 

Arkadaşımı olan Sayın Bakandan bunu rica 
edeyim; mademki bu işi ele aldı, mademki Va
kıflar da kendi idaresinde, böyle güzel bir teşeb
büsün başına geçmiş bulunuyor. Hükümet adına 
kendisi bu işi ele alsın ve bir ta san yi e önümüz
deki Meclis döneminde gelsin, bu işi kökünden 
halletmiş olalım. 

Muhterem arkadaşlar, cevabı bana düşmez, 
ama arkadaşlarım da bir meselenin üzerinde faz
laca durdular. Hepsi sual mevzuu yaptı. Anaya
sa mevzuunu. Anayasa mevzuu, benim anladığıma 
göre, bir (z'anıan hakikaten buraya geldi ve iptal 
de oldu, ama benim anladığım kadariyle Anaya
sa, bir kanunda, betahsis bir kanunda bir madde 
ile, bir hüküm ile bir fıkra ile halli derpiş edilen 
bir meselenin bütçe kanunlarında ona zıt bir hü
kümle bir fetva ile çıkılması halinde hangi kanu
nun, hangi maddesinin tatbik edileceği mesele
sinin münakaşasında Anayasa Mahkemesi «Özel 
kanununun özel hükmü var iken, ona amel edil
mesi lâzımgelir. O hükmü siz maddeden kaldır-
mıadıkço bütçe kanununun filân maddesine şöyle 
ibir hüküm koymak suretiyle o 'maddeyi defede-
mez'siniz, kaldıramazsınız, hükümden alamazsınız» 
demiştir. Yoksa, illâ da söyle sarf edeceksin, böy-
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lo de sarf edeceksin, diye bütçe kanununun tü
müne şâmil Anayasa Mahkemesinden hir karar 
çıktığını hatırlayamıyorum.. 

Kaidıki muhterem arkadaşlar, bugüne kadar 
lıe;1 çeşit hükümetler geldi, ne yaptı bunlar bu 
cami yardımlarında? Pekâlâ, 'her türlü, her yerde 
cami yapımına 'bin liradan itibaren haşlandı; hin 
lira, bin heşyüz lira, iki 'bin lira, üç hin lira, üç 
bin heşyüz liraya ka'dar, hu derneklere, cami ya
panlara yardım yapıldı ve hâlâ da o günden 
hu güne hunun tatbikatı da devam edip gitmek
te. Hattâ zannediyorum ki; belki en az giden de 
'benıim. Ben 'de 'birçok kere gittim; ama her biri
miz de filân mahallede, filân köyde, filân kasa-
hada kurulan derneklere, camilere yardım 'için 
Vakıflardan rica ettik. Adamlar hir çimdik tuz 
kabilinden ne vcrchil'dllerse verdiler; «Allah ra-
7A olsun» dedik. Ya keresi besini aldık veya camını 
aldık. Köylü duvarını yapıyor da, kereste veya 
cama gelince buna gücü yetmiyor; ama o üç hin 
lira o caminin yap iknasına da medar oluyor. 

Binaenaleyh, 'arkadaşlarımın bu yönden Ana
yasaya aykırılık mevzuunun, bugüne kadar vaki 
itabbikaltı sanki bilmiyorlarmış gihi, hu derece has
sasiyetle üstünde durmalarını da pek anlayamıyo
rum. Tekrar arz 'ediyorum: 

Sarih hir hüküm özel kanunda varken, o hükmü 
kendi kanununda kaldırmazken, Bütçe Kanunun
da ona c/c 100 zıt 'bir hükümle o maddeyi fiilen 
ortadan kaldırmaya 'matuf hir tasarrufu Anayasa 
'Mahkemesi kanuna uygun bulmamıştır. Yoksa, il
lâ da parayı şu veya 'bu şekilde sarf edeceksin 
diye 'bil' kararı yoktur. 
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Yalnız, bu işi Ibüyük bir sosyal hâdise gibi ele 
alırken diğer yanlarını da düşünmek lâzım. Baş
ka hir kanun var. Onda Devlet müesseseleri dahil 
bütün işverenlerin, hütün .'işyerlerinin çalıştırdık
ları işçilerinin yüzde muayyen nispetini sakatla
ra ayırmaları gerekir. Ben hu maddeye istina
den hirçok kör vatandaşı meselâ santral hizmetle
rinde, meselâ 'amhalaj sarmak için birçok mües
seselerin kayırması 'imkânına kavuşmak üzere me
sai sarf ettim. Çoğunda da gayretli kimselerle 
teşriki mesai ederek muvaffak oldum, bir kısmın
da Olamadım. 

Haddizatında bugün işverenlerde bu nispet 
katiyen korunmanıaktadır. Türkiye'de mevcut, hi
mayeye muhtaç kör sayısı 900'den, 700'den iba
ret değildir. Türkiye^deiki muhtaç da 650 kişi de
ğildir. Bunları bu şekilde yaparak hiçlbir şey hal
ledemezsiniz. Bütün mesele bu kanunları işletebil-
mök, (eğer meseleye geniş hakmak, sosyal adalet 
açısından halletmek 'istiyorsanız) bu taraflarına 
da göz atmak gerekir. Bizim kör ve muhtaçla
rın maaşlarını artırmaya bir itirazımın yok. 

Mesele geliyor cami yardımları meselesine. Bu
rada herkes cami yardımları için bütçeye konan 
paraların, menafin umumiyeye hadim dernek ol
masa dahi köy derneklerine acaba nasıl intikal 
ettiririz formülünü bulma peşinde; ama kimse ni
çin «hu yardımlar ancak menafiî umumiyeye ha
dım cemiyetlere yapılır» kaydı konmuş, neden bu
na zarurtet hissedilmiş, bunu kimse aramıyor. Biz 
'iktidarımız devrinde gördük; cami yerine deve 
yapıldı. Birtakım adamlar ellerinde 'makbuzlar, 
hayalî dernekler, hattâ kapı kapı gezerek Cem-i 
İanat Nizamnamesi hilâfına halkın dinî hislere 
olan za'fmı çok rahatlıkla istismar ederek bu ko
nuda olmayan suiistimal kalmadı. Bu kayıtlar o 
tecrübelerden geldi. 

Menafii umumiyeye hadim dernek demek aklı 
başında adamların kurduğu, murakabesi kabil, 
aldığı - verdiği, nereye 'gittiği «belli dernek demek. 

Köyde dernekler kurulsun... Köyde hesap tu
tan adam, muhasebeden anlayan adam, camiye 
yardım edecek mimar, mühendis, teknisyen, mu
vazene yapacak kimseyi nereden bulacaksınız? 40 
hin tane dernek kurulacak, 40 hin derneğe yar
dım yapılacak... Efendim, bunlar yapılmazsa yar
dım olmazmış. Neden olmasın? Her ilçede kay
makam dört tane, beş tane menafiî umumiyeye 
hadim dernek kurulmasını sağlayabilir. Aklı ba-

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa

yın Oağlayangil, «buyurunuz. 
A. P. GPUPU ADINA İHSAN SABRİ 

ÇAĞDAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Bu kanunda değişik hükümler var. E evvelâ 
kör ve muhtaçlara yapılan yardımın miktar ola
rak artırılması var. Bunda hiç mesele yok. Zan
nediyorum bun'a itiraz da yok. 700 kör varmış, 
650 muhtaç 'varmış... Birisi 90, öbürü 75 lira alı
yor. Bu para bugünkü hayat şartları İçinde bir 
şey ifade etmiyor. Bunları şuna artıralım. İste
dikleri para da zaten ancak o kadar miktarın, o 
kadar hadde iblâğına yetecek kadar. Onda bir 
sözümüz yek. 
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şında adamlara «gel» 'der, «siz şu geçenin 'köy
lerine, siz şu geçenin köylerine (bakın, demeği 
merkezde kurun.» Bazı ilçeler bir dernekle idare 
eder, 'bazı ilçeler 'beş dernekle İdare eder. Bu der
nekler bütün Türkiye çapında kurdurulur. Hep
sinin de eşhası 'bellidir, muamelâtı 'bellidir. Eğer 
maitlııp bu paraların gayeye matuf lıarcanması 
ise o temin edilir. Türk Hükümeti, Büyük Mil
let Meclisi atıfetini göstermiş «Alın şu 25 milyon 
liramı cami yaptırmak İsteyene dağıt» demiş. Bu
na kimsenin itirazı yok. Bütün gaye bu paranın 
mahalline maksut ve masruf olmasında. Vakıflar
da dahi, vahübin gayesi hilâfına para sarf edemez
siniz. Maksudun leyli haricinde para sarf edemez
siniz. Vakıf için eari, Hazine için m'er'i olmaz mı?.. 

Bu paraları menafii umumiyeye hadim der
neklere tahsis etmekten neden endişe ediliyor da, 
ille «hangi dernek olursa olsun verelim» deniyor? 
Beş kişi 'bir araya gelecek, cami yaptırma derne
ği kuracak. Gel Ahmet, gel Hasan, gel Hüseyin; 
haydi al mazbatanı, Ver istidanı, al paranı... Ya
pamazsınız arkadaşlar. Hepimizin başı derde gi
rer. Hatta bu dernekleri kuranların başı derde gi
rer. Cehaletten girer, imkânsızlıktan girer, ihmal
den girer, suiniyetten girer. Böyle yapacağımıza 
kanunun tecrübe ile hadiselerle karşılaşarak koy
duğu şarta riayet edelim; ama o şart dahilinde ve 
murakabe ile temin eder şekilde tahsisatın mahal
line harcanmasının çarelerini arayalmı. 

Her sıkıştıkça 'bunları bozarak, zorlayarak bir
takım tecrübeleri ihmal edecek yola- gitmeyelim. 

Biz körlere, muhtaçlara ait tahsisatın bu şe
kilde iblâğı aleyhinde değiliz. Camilere yardımın 
hararetle taraftarıyız; ama bu yardımlar sureti 
kat iyede mahalline masruf olmak kaydıyle. 

O itibarla camiye yardım tahsisatını cami yar
dımı dışına taşıracak formül ve imkânlara yer ve
rilmemesini istiyoruz. Hüküm'etten rica ederiz, şu 
(R) formülünden, «menafii umumiyeye hadim ol
mayan derneklere de Verilmesi» kaydını çıkartsın, 
onun hasrı suretiyle bu kanuna iltihak edelim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Öznıen, buyurunuz. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başka

nını, çek değerli arkadaşlarım; 
Dikkat ettim, dinledim; hiç. biriniz yardım 

yapmak, hayırsever bir vazifede bulunmak iste-
'iniyor değilsiniz. Hepiniz buna gönüllüsünüz. Yal
nız gerçeği, hakikati söylemekte büyük bir insan
lık. büyük bir şeref vardır. 

1961'te Yüce Meclise geldiğimiz zaman bu ko
nular :Bütçe Kanunu görüşülürken karar altına 
alındı ve 1961 yılında, hatırımda kaldığına göre, 
yine 32 milyon, veyahut 35 milyon bir para ay
rıldı. 

Çek değerli arkadaşlarmı, birçok ilçelerde ve 
vilâyetlerde değerli hemşehrilerimiz, çok değerli 
hayırsever kardeşlerimiz var. Balıkesir Edremit' 
te, çok değerli arkadaşım Cemalettİn İııkaya'nm 
bulunduğu yer olan Edremitlte bir hayırsever va
tandaşımız (hatırımda kaldığına göre, gezdim) 
beş katlı bir yer yapıyor. Altında 12 tane dükkân 
var. Onun üstü erkekler için caıni. Bir kat yuka
rısı kadınlar için cami. Bir kat yukarısında da. ço
cuklar için yapılmış bir yer var. Daha üstü de, 
akşam üzerleri Edremit'in değerli 'eşrafının hava 
almaları için gayet güzel yapılmış bir bahçe; yu
karısı bir bahçecik haline getirilmiş. Çıkıp, orada 
kahve içenleri de gördüm. 

Demek ki, arkadaşlar, şahısların bizatihi ken
dileri (burada başarı gösterebiliyoıiar; Edremit'te 
ve memleketimizin birçok köşelerinde, Kayseri de, 
Kırşehir'de, Ege'nin altın topraklı yerlerinde şa
hıslar bunu becerebiliyor, yapabiliyor ve onu iş
letebiliyor. 

Şimdi, 1961 senesinde, gördüğümü aynen siz
lere söyleyeceğim: 

Köylerde kırık dökük minareler vardı, yapıl
mamıştı, yarım kalmıştı ve halen 'bugün vardır ar
kadaşlar. Biz kendimizi Avrupa ile mukayese ede
cek değiliz; 'değerli aıkadaşnn Kalpafchoğlu gibi... 

EEFET RENDECİ (Samsun) — Avrupa'da 
minare yoktur, zaten. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Evet. 
O zaman şöyle bir şe}r söylediler. Çok iyi ha

tırlıyorum değerli arkadaşlarım ve hakikati, ger
çeği siz kıymetli arkadaşlarıma söylüyorum. Köy
lerdeki bu kırık dökük minarelere ve yapılmak 
üzere -olan camilere, yarım kalmış camilere yar
dım yapabilmek için köy tüzel kişiliğine yardım 
yapmaya imkân yek. Mevzuat bakımından müm
kün değil. Ya? Aldığımız bilgilere göre, o za
man bugünkü arkadaşımın yerine bu vazifeyi 
yüklenen çok kıymetli arkadaşlarımı tanıyorum, 
kendilerine şahsen 'minnet tarım, bakan olsun, 
onun yerin'e vazife gören genel müdürler olsun, 
Vakıflar Genel Müdürü olsun, bize aynen şöyle 
söylediler : 
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«Size yardım yapacağız; ama hangi şartlar al
tında? Köyünüze gideceksiniz, cami yaptırma der
neği 'kuracaksınız, bir dernek kuracaksınız, onun 
(başkanının imzası ile mührü ile geleceksiniz, iste
ğinizi sıraya kopacağız ve sırası geldiği zaman Si
zin camilerinize yardım yapacağız.» Ben şahsen 
Kırşehir vilâyetinin hiç inkişaf etmemiş, hiç yar
dım görmemiş camilerine ve köylerine (arkadaş
lar iyi hatırlıyorum) 1961'den bu tarafa binlerce 
lira para 'aldım ve minnettarım o zaman iktidar
daki arkadaşlarınla, ondan sonra gelenlere 'min
nettarım, hepinize, birer birer. Aldık, verdiniz 
ve camiler tamamlandı. Bugün Kırşehir'in bir
çok köylerinde Allah'a şükürler olsun bunlar ta
mamlandı Ve vazife görmektedir. 

Ben tahmin ediyorum ki, Türkiye'mizin 'bir
çok yerlerinde daha yapılması lâzım gelen, ya
rım - yamalak, kırık - dökük camiler ve minare
ler vardır. İnşallah şu getirdiğiniz tasarı ile de 
bunları tamamlayacaksınız ve memlekette en bü
yük hizmeti yapacaksınız. Ben ona inanıyorum; 
gerçekleri söyleyen 'bir arkadaşınız olarak. 

Arkadaşlar, demek ki, cami derneği kurmadan 
biz Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir tek ku
ruş alamadık, ben şahsen alamadım fakat cami 
derneklerini kurdum, kurdurdum ye istediğim pa
rayı 'aldım; ama üç bin, am'a beş bin. Aldım ve 
memlekete en büyük hizmeti de yaptık. Bununla 
iftihar ederim; devletimiz re milletimiz sağolsun. 

Şimdi İşin diğer tarafına gelince: Ona da ba
kıyorum yine, çok hassassınız hepiniz. Çünkü bu 
memleketin 'evlâtlarısınız. Hepinizin gönlünde, 
kalbinde memlekete hizmet 'aşkı ve hevesi yatmak
tadır ve benim gibi hepiniz içinizden ağlıyorsu
nuz. Körlere ve muhtaçlara yardıma gelince; 

Arkadaşlar, eğer değerli komisyon üyesinin 
'söylediği gibi bütçe müzakerelerinde bu ihmal 
edilmiş, gözden kaçmış ve bugün getirilmişse, ben 
şahsen teşekkür ediyorum, misalini arz edeyim: 

Sakarya Muharebelerinde... 
BAŞKAN — Sayın özmen, vaktimiz daraldı. 

Sakarya Muharebelerine geçmeden fikrinizi söy
leseniz. 

HALİL ÜZMEN (Devamla) — Peki Sayın 
Başkan, onun ben de farkındayım; fakat söyleme-
yo mecburum değerli arkadaşlarıma. 

Sakarya muharebelerinde mecruh olmuş. Ka
vut bu, başka hiçbir kayıt bulamıyorsunuz aske
rî idarede, Harp Dairesinde. Adam 70 yaşma gel

miş, sürünerek öldü. Vatandaşlarının yardımı kâ
fi gelmedi. Şimdi karısı kaldı, beyler; Meryem 
Akyol. Tahmin ediyorum bu ismi çoklarınız işjit-
ımişsinizdir arkadaşlar. Meryem Akyol, hepini
zin vestiyerdeki gözlerinize mektuplar koymuş
tur. Bana da nitekim koydu. Onun İçin hatırım
da. Hatta, askerî idareden kat'i bir rapor alınmış 
vaziyettedir, yardım alacak. Gözleri kör. Çok fe
ci vaziyette. Bana bir mektup ya'zdı. Evine git
tiğim zaman, af 'buyurunuz arkadaşlar, bunun 
misalini bir kere daha arz ebmlştıim, başka bir me
seleden dolayı, 'altına serecek döşeği, yorganı, ya
tağı yok. Kuru yerde yatıyor kadıncağız. Bunu 
gözlerimle görüp, tespit 'ettim; Zerdali Sokak, 
Numara 7'de, Akköprü'de. 

Şimdi bu kadına yardım etmek işitiyor idare. 
«Mecruh» diyor, yaralanmış, gitmiş; ama bir nıa-
'aş filân almak imkânını bulamamış. Madalya da 
verilmiş kendisine. Kadın bir şey alamıyor. 

İkincisine geleyim; 25 yaşında bir delikanlı, 
beş çocuğu 'var arkadaşlar, ama sara hastalığına 
tutulmuş, çalışma 'imkânı yok, her an yıkılıyor, 
her an yıkılıyor... Beş çocuğu olmuş. Zavallı ka
dın her dakika ağlıyor, kendisini intihara teşeb
büs ediyor. İşte bu zavallı adama da Vakıflar 
Genel Müdürlüğümüz yardım etmek İstiyor ve 75 
lirayı 200 liraya, 90 lirayı da 250 liraya... 

Arkadaşlarım, istirham ederim sizden, çok ri
ca ederim, bu hususta hepinize yalvarıyorum, 
bugünün 75 lirası, bugünün 200 lirası ne demek
tir arkadaşlar? Allah rızası için hepiniz ellerini
zi vicdanlarınıza, yüreklerinize koyunuz; 75 lira, 
150 lira, 200 lira ile acaba ne alabiliyorsunuz 
bugün? Domatesin kilosu kaç liraya, Kirazın ki
losu kaç liraya? Yiycbildi'niz mi, 13 liraya kiraz 
•alabildiniz mi? (A. P. sıralarından «Düzeltiverin, 
bekliyoruz» sesleri.) 

Arkadaşlar, ben bunu herhangi bir maksatla 
söylemiyorum. Memleketin içinde bulunduğu du-

. rumu gerçek olarak hepimiz söylemeye mecbu
ruz. İktidar veya muhalefet; şu veya bu maksat
la söylemiyorum, ama gerçekleri söylüyorum. 
Memleketin içinde bulunduğu manzara bugün 
budur. 

Onun için, 200 lira, 150 lira birşey değildir. 
Böyle yardım için, güçsüzleri kuvvetlendirmek 
için çıkaracağınız bu kanundan dolayı hepinize 
'en derin teşeMüuleriml sunar, saygılarımı bildi
ririm efendim. 
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BAŞKAN — Millî sınırlar dışındaki istasyon
lar tarafından yapılan radyo yayınlarının önlen
mesine dair Avrupa Anlaşmasının onaylanması
nın uygun ıbulunduğu hakkındaki kanun tasarısı
nın açık oylamasına 123 sayın üye iştirak etmiş; 
122 kabul, 1 ret oyu ile tasarı kanunlaşmıştır. 

Türkiye Cunılıuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında Karadenizde Türk ve Sovyet Karasuları 
Arasındaki Deniz Hudut Hattının Tespiti hak
kında Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısının açık oylamasına 
137 sayın üye iştirak etmiş; 136 kabul, 1 ret oy
la tasarı kanunlaşmıştır. 

Tükiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosya
list Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının acık oylamasına 126 sayın üye 
iştirak etmiş; 125 kaibııl, 1 ret oyla tasarı ka
nunlaşmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosya
list Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Suçluların Geri verilmesi Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının açık oylamasına 125 sayın üye iştirak 
etmiş, 124 kabul. 1 ret oyla tasarı kanunlaşmış-
L i 1 . 

Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak
kında 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin 
açık oylamasına 124 sayın üye iştirak etmiş; 
122 kabul. 2 ret oyla teklif Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilmiştir. 

Sayın Köker, buyurun. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan.. 

çok muhterem arkadaşlarım; 
Ben. (E) formülü ile getirilmek istenilen 

hüküm hakkında kısaca mâruzâtta bulunmak 
istiyorum : 

Değerli arkadaşlarım hatırlayacaklardır, 
1968 yılı Bütçe kanun tasarısında o zamanki 
Hükümet, zannediyorum 35 veya 37 nci madde 
idi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
malî hükümlerinin uygulanmamasına dair bir hük
mü Bütçe Kanununa koymuştu. Nitekim bu hü
küm. 1968 bütçesinin Cumhuriyet Senatosunda 
ve Millet Meclisinde kanunlaşmasından sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu. başta bugünkü 

Sayın Başbakan Eeevitin imzası olmak şartiy-
le Anayasa Mahkemesine gittiler ve bû müra
caatın sonunda Anayasa Mahkemesi (hafızam 
beni yanıltmıyorsa, belki takdim tehir yapabi
lirim kelimelerde, arkadaşlarım beni mazur 
görsünler) şöyle bir karar verdi ve dedi ki; daimî 
kanunların hükümleri, Bütçe Kanunu gibi ge
çici bir kanunun hükmüyle ertelenemez. Bu iti-
harla 1968 yılı Bütçe Kanununun 35 ve 37 nci 
mıaddesini Anayasaya aykırı buldu ve Hüküme
te yeni bir kanun metni tedvin edebilmesi için 
<de zannediyorum 6 aylık bir süre tanıdı. 

Şimdi, aynı hal 1974 malî yılı Bütçe Kanu
nu dolayısıyle de ortaya gelmiş ve Koalisyon 
Hükümeti tarafından hazırlanan geçici bütçe
de ve bilâhare Yüce Meclislerce kabul edilen 
1974 malî yılı Bütçe kanunu tasarısında Merkez 
Bankası Kanununun 40 ve 50 nci maddelerini 
tadil eden, burada konulmuş bulunan Hazine 
avanslarının miktarlarını yükselten bazı hü
kümler getirilmiş bulunması itibariyle, Adalet 
Partisi tarafından Anayasa Mahkemesine mü
racaat edilerek, heıın geçici bütçe kanununun, 
hem de 1974 malî yılı Bütçe Kanununun, Mer
kez Bankası Kanununun 40 ve 50 nci maddele
rini değiştiren hükümlerinin iptali için dava 
açı 1 mı ş bulun makta dır. 

Değerli arkadaşlarını, hadise şimdi burada 
da tekerrür ediyor. (R) formülü kanun mad
desi değil, Bütçe Kanununa bağlı bir cetvel. Bu 
cetvelle 1630 sayılı daimî bir kanun olan Der
nekler Kanununun 50 nci maddesi tadil edili
yor. Bir de bununla alâkalı menâfi-i umum'iyeye 
hadim bulunmayan derneklere yardım yapıldığı 
takirde, yardımı yapanlar hakkında 6 aydan 
2 seneye kadar ceza uygulanacağı ve yapılan 
yardımın, yardımı yapanlardan tahsil edilece
ğine dair 72 nci maddesi var. O ne olacak? Ay
rıca o 72 nci maddede, bunun doğrudan doğru

ya takibi şikâyete bağlı olmadan takip edilecek 
suçlar meyanında belirtilen hükmü ne olacak1? 

Demin Sayın ÇağlayangiFin de ifade ettiği 
gibi, (R) formülünde yapılan bir değişl'klikle 
çok titiz incelemelerden ve çalışmalardan sonra 
Dernekler Kanununa getirilen 50 nci maddenin 
İktidardayken başka, muhalefette iken başka 
düşünme tarzı ile kanun tedvin etme yoluna 
gidildiği takdirde, yarın bu açılan yol
dan spor kulüpleri yararlanacaktır. Yarın bir 
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aktarana kanunu ile Gençlik ve Spor Bakanı ge
lecektir, «Efendim filan müessesenin spor ku
lübüne de şu kadar yardım yapabilelim, me-
nâfi-i umumîyyeye hadim dernek değildir, ama 
spor kulübüdür oraya da yardım yapalım» di-
yeceiktlir. 

Değerli arkadaşlarım, camilere yapılacak 
yardımlara hiç kimse karşı değil, şahsen ben 
de karşı değilim ve memnun olurum keşke im
kân olsa daha fazlasını yapaJbilelim; ama bu 
şekilde Anayasayı zorlayarak yardım yapmak 
yanlış olacaktır. Hele bunu 1968 yılında açmış 
okluğu bir dava ile daimî kanunların hükmü 
geçici kanunlarla ertelenemez şeklinde bir karar 
alan Cumhuriyet Halk Par-tsinin büyük ortağı 
(bulunduğu koalisyon devrinde yaparsak, biraz 
tuhafça olacak zannediyorum. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Doğan. 
LCTEİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyele
ri ; 

381 Sıra Sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1974 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanını tasarı
sı üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere, şahsî 
düşüncelerimi takdim etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Bu tasarının görüşülmesine başlandığı an
dan, şimdiye kadar söz alan muhterem üyelerin 
kıymetli görüşlerini dinledim. Bendenizin na
çiz kanaatim o ki, burada belirtilen her iki hu
susta muhterem üyelerin hepsi müttefik Aslın
da. gerek Senatomuzun, gerekse Büyük Millet 
Meclisimizin bütün üyeleri ve sağ duyu sahibi 
bütün insanların aynı görüş etrafında birleşe
ceğinden şüphe etmemek lâzımgelir. 

Bunlardan birincisi, körlere ve muhtaçlara 
yapılacak yardımın miktarının belirli bir ölçü
de artırılması. 

İkincisi ise, 1974 yılı Bütçesi ile kabul edil
miş olan 35 milyon lira cami yardımlarının ma
hal ine sarf için Hükümete imkân verilmesi. 

'Şimdi, ittifak halinde hem camilere yardım 
yapılması, hem de kör ve muhtaç vatandaşları
mıza yapılacak yardım miktarlarının artırılma
sı burada beyan -buyurulımıştur. Bu görüşleri 
belirten bütün muhterem üye arkadaşlarıma te
şekkürlerimi arz ederim. 

Ancak, haklı olarak Sayın Ege Beyefendi 
arkadaşımız ve diğer bir kaç muhterem üye 
arkadaşımız, bu bütçe yeni kabul edildiği hal
de, üzerinden 1 ay gibi bir zaman ancak geçmiş 
olmasına rağmen hemen bir ek ödenek teklifi
nin gelmesi çok erken bulunuyor, binanenaleyh, 
bu açılırsa bunun peşinde daha başka şeyler 
gelir, diye haklı tereddütler beyan buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım, bu mevzu; ek bütçe 
imkânı verilsin tasarılarından biraz daha farklı. 
Bir defa 1 nci maddede Vakıflar bütçesinde 
meveudolan bir paranın sarfına imkân verilme
si gibi oluyor. Bir gelirin sarfına imkân veril
mesi şeklinde taısavvur Duyurulacağını düşünü
yorum. 

İkincisi de, yine Meclislerimizin tasviplerin
den geçmiş ve Meclislerimizce tahsis buyurul-
muş olan 35 milyon liranın kolaylıkla mahalline 
•sarfına imkân verilmesi. Bunun bir ek ödenek 
alınması şeklinde düşünülmemesinin yerinde 
olacağı kanaatindeyim. Ancak, şu husus söyle
nebilirdi : 

Bu seneki bütçemiz üç ay gibi bir gecikmey
le çıkmıştır. Hükümetimiz bu düşüncesini daha 
önce bütçelerde getirseydi, bu kanun o zaman 
çıksaydı ve şimdi de bu paraları sarf etme im
kânını bulmuş olsaydı çok daha iyi olurdu. Çün
kü, inşaat mevsimini yarılamış durumdayız. 
Bazı bölgelerimizde Ekim ayından sonra inşa
at tatbikine de imkân kalmayacaktır. Hükü
metin bu mevzuda geç kaldığını ileri sürmek 
naçiz kanaatimce daha fazla yerinde olurdu. 

Muhterem senatörlerimiz her iki hususta it
tifak halindedirler, Bendeniz şahsen bu kanu
nun diğer meri kanunlarla da bir çelişki teşkil 
edeceği yolundaki endişeleri varit görmüyorum. 
Bu itibarla Yüce Heyetiniz Hükümete daha ön
ce tahsis edilen bu meblâğların yerine sarf edil
mesi imkânını bahşederse, büyük bir hizmetin 
icrasına imkân lütfetmiş olacaktır. 

Şöyle ki, öteden beri zaten Vakıflar Genel 
Müdürlüğün yaptığı yardımlar oldukça cüzidir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 500 - 1 000 - 2 000 
lira ve biraz daha fazla miktardaki parayla; ya
ni cüzi yardımlarıyle mahallî derneklerin, şahıs
ların veya tamir için teşebbüs eden köy halkının 
çalışma şevkini artırmaktadır. 

Binaenaleyh, zaten bu 25 milyon lira ile bü
tün ihtiyaçlar karşılanacak gibi değildir. An
cak, camisiz köylere cami yapılması ve malze-
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melerin de yine Devletin denetimi altında tutul
ması gibi bir durum oluyor. Bu durum, Yüksek 
Meclisin, Yüksek Senantonun müsaadesiyle ola
cağından tamamiyle kanuna uygun olur kanaa
tindeyim. 

Tamamiyle ittifak halinde olduğumuz bir 
'konuda aeaba bir çelişkiye düşer miyiz endişe
si; yani 1633 sayılı Dernekler Kanununun 50 
nci maddesiyle çelişkiye düşer miyiz endişesi 
hatıra gelebiliyor. Öyle zannediyorum ki, böyle 
bir çelişki olmayacaktır ve bu meblâğ da yeri
ne sarf edilecektir. 

Kanun kabul edildükten sonra; kanunu boza
cak, zedeleyecek mahiyette teklifler gelecektir 
diye endişe ediliyor. Yüce Heyetinizin basireti
nin kanunları zedeleyici her türlü şeyi önleme
ye muktedir olduğuna kaniim. 

İttifak halinde olduğumuz bu kanunun bi
ran önce kanunlaşmasına Yüce Heyetinizce im
kân buyurursanız ve bu (meblâğın, yanlamış ol
duğumuz inşaat mevsiminde Hükümetimizce 
tevziine imkân verirseniz; birçok köylerimiz 
sizlerin de arzu ve iradenizle cami imkânına ka
vuşmuş olacaktır. 

"Burada bir hususu daha arz etmek istiyo
rum : 

Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşımız bu kanun 
(tasarısını beğenerek;, Hükümetin yeniden, sos
yal ihtiyaçlara daha çok cevap verecek bir ka
nun teklifi getirmesini haklı olarak arzu ettiler. 
Tamamiyle buna katılıyorum. Zannediyorum ki, 
Yüksek Heyetiniz de bunu tamamiyle tasvip bu
yuracaklardır. Bu konudaJki düşüncemi bir cüm
leyle arz ederek, sosyal bir ihtiyaca parmak ba
sıldığı için, bir misal vererek yüksek huzurla
rınızdan ayrılacağım. 

Bizim eskilerimizin son derece iyi gelenekle
ri vardı. Vaktiyle şahsın birisi komşusundan 
bir miktar para ister. Komşusu da, istenilen 
ödünç parayı götürür verir; fakat parayı verir
ken ağlar. Zevcesi ağladığını görünce; «madem
ki bu kadar üzüntülüsünüz, madem ki, müteessir 
oluyorsunuz; parayı vermezdiniz;, mesele olur 
biterdi.» O komşunun eşine verdiği cevap şu: 
«Ben bu ihîtiyaçlı komşumun ihtiyacını hail et
tiğimden, parayı ona ödünç verdiğimden dolayı 
ağlamıyorum. Asıl ağlayışınım sebebi şudur : 
Bugüne kadar; ne kadar ihtiyaç içerisindeydi, 
ben onun ihtiyaçlarını vaktinde duyup, tespit 

edip de, o istemezden evvel ihtiyaçlarını karşıla-
yamadım. Beni ağlatan cihet budur.» 

Binaenaleyh, gerek âmâlara ve muhtaçlara 
yapılan yardımların artırılması hususunda, ge
rek sizlerin yüksek iradenizin tecellisiyle eaımi-
sıiz köylerimizin camiye kavuşmaları hususunda 
iltifat buyurmanızı arz eder, hepinize saygıları
mı takdim ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, buyurunuz efen
dim. 

LÛTF1 BİLGEN (İçel) — Kıymetli arka
daşlarım; 

ikinci «kez söz almak zorunda kaldım. Onun 
için evvelâ sizlerden özür dilerim. 

Sayın Çağlayangil buradaki konuşmalarında 
bu tasarıya ancak şartlı olarak; yani derneklerin 
kamu yararına olması halinde oy vereceklerini 
söylediler. O zaman, bu tasarıya oy vermeye
ceklerdir demektir. Bir Grup Başkanvekili, 
Grup adına konuşur da böyle söylerse; o zaman 
bu kanun işlemeyecek demektir. 

BAŞKAN — Grup Başkanı efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Atfedersiniz, 

çok özür düerim. Kendimizdeki bir alışkanlıkla. 
oldu. 

Bize, «Devlet Teşkilâtı» adı altında iki 
defa kitap gönderildi. Bu kitaplardan birisi 1968 
tarihli, birisi de daha yeni tarihli. «Devlet 
Teşkilâtı» adındaki o kitapta; Türkiye'de kamu! 
yararına çalışan derneklerin isimleri sırasiyle 
yazılı idi. Bundan evvelki kitapta hatırımda 
kaldığına göre, Türkiye'de 140 küsur demek 
vardı. Şimdiki kitapta ne kadar var bilmiyo
rum; ama nihayet birkaç yüz tanedir. 

Bir ilçede kaymakam kamu yararına beş -
altı tane dernek kurduracak; ama bu dernek
lerin kurulması aylar alıyor, hattâ seneler alı
yor. Bakanlar Kurulundan geçmesi gerekiyor. 
Demek ki, kamu yararına kurulu dernekler ara-
cılığıyle ancak bu yardım verilecek dersek, bu 
bütçe yılında bu işlemeyecek; yani bu kanunu 
işletmemek demektir. Bu bakımdan o teklifi 
kabul etmek mümkün değil. 

Hükümeti müdafaa bana düşmez; ama bu
rada dinlediğime göre, Hükümet de beyan etti-ı 
ler; köylerde zaten köy hükmî şahsiyetine para 
verebiliyoruz. Köyde mutlaka bir dernek arama 
zorunluluğu da yoktur; ama konuşmalarında 
mütemadiyen «40 bin köyde 40 bin dernek lâ-
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zmıdır» dendi. Hayır, öyle değil. Para köy 
(hükmî şahsiyetine verilebiliyor; ama bazı yer
lerde muhtarların bir cami yaptırması bahis ko
nusu değil. Örneğin, «Küçük belediye hudut
ları içerisınideki sayısı birden fazla bulunan muh
tarlıklar içerisinde» dediler. Bunlar içinde za
ten dernekler var. Birçok köylerde, birçok yer
lerde de muhtarlık olduğu halde, köy ihtiyar he
yeti bu işle uğraşmıyor da köyde itimat ettik
leri bir gruba demek kurduruyorlar ve bu der
nekler de pratik oluyor. 

Kaıldıki, geçen sene çıkardığımız Dernekler 
Kanunu da dernekleri bir miktar zaptırapta al
dı. Pek öyle (hani amiyane tabirle) sallaparti 
dernekler yok. Hepsinin masrafları Devlet tara
fından kontrol edilen derneklerdir. 

Ben bu 35 milyon liranın bu sene işletilme
line taraftarım. Bütün arkadaşlarımız da bunu 
isterler; fakat öyle bir teklifle geliyorlar ki; ka
şıkla hâk verip sapıyle iki gözü birden çıkarma 
ya benziyor bu kamu yararına kurulmuş derneğe 
bağlamak şartiyle verilmesini istemek. Bu biraz 
çelişkili oluyor. Bu konuda insaflı olmak gere
kir. 

Hükümete lütfen itimat buyursunlar. Biz, 
Bütçe Karma Komisyonunda da bunu etraflıca 
müzakere ettik. Arkadaşlarımın hepsi de buna 
katıldılar, itirazda bulunmadılar. Hattâ, bura
da konuşan Sayın Köker arkadaşımız da «Kamu 
yararına demekler olsun» diye şart koşmadılar. 

Yalnız bir konu dalha var. «Daha önce Cum
huriyet Halk Partisi, 657 sayılı Kanunun malî 
hükümlerini işletmemek gayesiyle Bütçe Kanu
nuna konan bir maddeyi Anayasa Mahkemesine 
müracaat ederek iptal ettirdi. Bu iptal hâlâ 
devam ediyor» dedi. Sayın Köker ve «Bu ka
nunda da bu devam edecek» hükmüne vardılar. 
O öyle değildir; ama kendileri istiyorlarsa, bu 
kanun kabul edildikten sonra (İnşallah kabul 
edilir) Anayasa Mahkemesine müracaat ederler 
ve bunu «camilere yardım yapılmaması» şeklin
de bozdurmaya çalışırlar. Ona bir diyeceğimiz 
yok. 

Arkadaşlarınım, bu tasarının kabulü lehin
de oy kullanmalarını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, buyurunuz 
efendim. 

ALÂEDDIN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

I Bu kanun tasarısının birinci amacı malum; 
700 köre ve 650 muhtaca yardım yapmaktır; Va
kıflar Genel Müdürlüğü bütçesinden bunlara 
yapılan yardımın artırılmasıdır. Elbette bunu 
camgönülden isteriz ve bu yapılacaktır. Yalnız 
ben Hükümetin dikkatini çekmek için bir misal 
arz etmek isterim. 

Akköprü'den bahsedildiği gibi, ben de An
kara'nın Esat semtinde, Seyranbağları'nda otu
ran bir aileden bahsetmek isterim. Karı ve ko
ca ikisi de âmâ, beş tane çocuk; çocukların en 
büyüğü lisede sınıf birincisi, ondan sonrası or
taokulda sınıf birincisi, üçüncüsü ilkokulda sı
nıf birincisi, diğerleri de dana küçük çağdadır. 
Baba MTA'da çalışmakta ve 600 lira civarında 
para almaktadır. Anne çalışamamaktadır, evde
dir. Bu aileye Kızılay'dan ve muhtelif müessese
lerden bir defaya mahsus olmak üzere yardım 
yapılır; bazen de biz parlamenterleri bulurlar ve 
ihtiyaçlarını bu şekilde mahalledeki etraf kom
şularından temin ederler. Misal vermiş olduğum 
böylesine aileler dahi tasarıda bahsedilen 700 
âmâ, 650 muhtaç kimseler listesi içinde değil
dir. Yani, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu pek 
sembolik sayıdaki kişilerin, (Âmâlar için ma
lum) «Muhtaç» tabiriyle zikredilen bu kimse
lerin tespitinde daha fazla titizlik göstermesi 
lâzımdır. 

Meselâ, Keçiören'in arkalarındaki gecekon
du semtindeki bazı muhtaç ve kimsesiz ailele
rin çöplüklerden artık ekmekleri toplamak ve 
onları kaynatmak suretiyle çocuklarının gıdası
nı teinin ettiklerini ve Ankara çevresinde böyle 
kimselerin yaşadığını bizzat adresleriyle tespit 
ettiğimi ifade etmek isterim. Bunların, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün bu mahdut listesi içinde 
yer almadığı muhakkak ve sarihtir. Evvelâ gö
nül ister ki, bu sayı artırılsın, ayrıca bu yardım
ların miktarı 200 ve 250 liranın üzerine çıkarıl
sın. 

Bir nokta daha var. Biz, Devlet müessesele
rinin çoğunda % 3 - 5 nispetinde sakatların is
tihdamı meselesini öngörmüşüz. Buralara heyeti 
sıhhiyece % oil'in üstünde sakat olduğu tespit 
edilmiş kişiler alınır. Bunlar içinde âmâ, sağır, 
dilsiz ve kolu trafik kazasında kaybolmuş kişi
ler oluyor. Maalesef, müesseseler bu % 3'leri, 
% 5'leri çalıştırmıyorlar ve bir angarya telâkki 

J ediyorlar. 
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Ayrıca, ben körler okuluna gittim, bizzat 
ıgezdim. Orada gayet güzel matbaa var, harıl 
harıl çalışıyor. Elişleri var; file yapıyorlar, ip
ten, naylondan birçok şeyler yapıyorlar, örgü
ler var, çuval yapımı var. Hatta pek çok şeyler 
var ve bunlar sanatkâr olarak da yetişiyorlar. 
Bu sanatkârlar dahi, yani körler okulundan me
zun olmuş, bilgili, görgülü yetişmiş kişiler dahi 
bu işlerini yapabilmek için müesseselerde % 3' 
ler, % 5 'ler nispetinde çalışma imkânını bula
mamaktadırlar. Bu kanun vesilesiyle bu bakım
dan bilhassa Hükümetin dikkatini çekmek iste
rim,. Gerek bu okul mezunlarının ve gerekse sa
yıları pek çok olan ve bilhassa GTüney illerimiz
de daha fazla bulunan, az çok birtakım elişlerini 
de becerebilen muhtaçlardan öncelikle lâyık 
olanlarının tespitinde Hükümetin gayret gös
termesini. bu kanun vesilesiyle istirham ediyo
rum. 

İkinci husus camilere yardım meselesidir. 
Türkiye'de gerek Vakıflar G-enel Müdürlüğü
nün tespit ettiği tip projeler sebebiyle gerekse 
eski eser ve Selçuklu ve Osmanlı mimarları ve 
sanat tarihçilerinin de yardımı delaletiyle artık 
Türkiye'de mabet inşaatı uluorta yapılmamak
tadır. Mabetler mutlaka tip projelere göre yapıl
maktadır. Nihayet çimento ve demirle kubbe tar-
zıyle yapılmaktadır. Onun için mabet inşaatı 
meselesi uluorta değildir. 

Kaldı ki, hamiyetli vatandaşlar cami ya
pılması için arsalarını ya Vakıflara, ya da Di
yanete doğrudan doğruya hibe etmektedirler. 
Cami yapımında, ancak camiye teberru husu
sunda makbuzla gezerek para toplayan birta
kım simsar kişilerin istismarı ve suiistimali mev
zubahistir ki, artık bu işe aldanacak vatandaş 
da pek kalmamıştır. 

Demek oluyor ki, camilere yardım mesele
sinde bütçeden verilecek paralar, (Amme men
faatlerine hâdinı cemiyet olsun veya olmasın.) 
çarçur edilecek, kaybolacak bir meblağ değil
dir. Parlamento olarak, «Hükümetin bütçeyi sarf 
hususunda namütenahi aksaklıkları var» diyerek, 
80 küsur milyar liralık bütçeyi Hükümete ver
mekten nasıl imtina etmiyorsak, 25 milyon lira
lık bir parayı «Köye veya amme menfaatlerine 
hadim olmayan bir cemiyete verirsek, çarçur 
olacak» diye bunu vermekten imtina edemeyiz. 

j Kaldı ki, ayrıca bu camileri yaptıran dernek
lerin, arsa ve para veren kişilerin yaptıkları yar
dımın yanında Devletin bu 25 milyon liralık 
katkısının nispeti % 10 bile değildir. Devletin 
vereceği bu para, çok defa hamiyetli vatandaş
ların belediye hudutları içinde yapmakta olduk
ları mabetlerin yarım kalanlarına gidecektir ve-

I ya mabetsiz köylerin mabet inşaatına verilecek
tir. Elbette ki, bu para ya demirine, ya çimen
tosuna, ya projesine, ya mimarına veyaihut da 
sarfı sarih ve belirli. olan yerlere verilecektir. Bu
nun suiistimali, bunun deve olması mümkün de
ğildir. Belki, mazide cami yerine deve yapanlar 
olmuştur, ama artık Türkiye'de mabet inşaatı 

| tip projelere göre yapılmaktadır. Bu yüzden ya
pı itibariyle israfın önlenmesi, ihtiyacın karşı
lanması, tarzı mimarî, estetik, köyün görünüşü, 
manzarası ve her şeyi düşünülmektedir. Hiçbir 
zaman rastgele yapılmamaktadır, yaptırılma
maktadır ve buna esasen müsaade de edilme
mektedir. Artık, bu işi yapanlar da ilgililere baş
vurmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü ilgili
leri çok iyi bilirler ki, bir heyet hangi köyde 
veya kasabada bir cami yaptırmaya teşebbüs 
ederse, evvelâ geldikleri yer Vakıflar G-enel Mü
dürlüğüdür. «Bir mabet yaptırmak istiyoruz. 
Sizde tip proje var mıdır, maliyeti nedir, han
gi tip bize uyar!» diye sormaktadırlar veya ma
hallin belediye başkanı veya ilgilileri görüşme 
yapmaktadırlar, onun üzerine derhal ilgili me
mur gidip tespiti yapmaktadır, ondan sonra ca
mi inşaatına başlanmaktadır. Bu suretle Türki
ye'de gayet uygun, muntazam ve muazzam şe
kilde binlerce mabet inşaatı devam etmekte
dir ve bu inşaatlara Devletin katkı yüzdesi çok 
küçük ve azdır. 

Onun için, bütçeden verilecek bu paranın 
sarfında, çok nadir ihtimalle de olsa bazı sıkın
tılar olacak diye bu parayı vermekten imtina et
mek doğru değildir. Bunları tüzüklerle pekâlâ 
önlemek mümkündür. Onun için, «Bu yardım 
mutlaka amme menfaatlerine hadim cemiyetlere 
yapılmalıdır.» meselesi sakıncalıdır. Buna bir 

I misal vereceğim, hem de bu misalim Sayın Bil-
gen'in memleketi olan İçel'den olacaktır. 

Orada deniz kenarında, sahil yoluyle iç yol 
arasında iki katlı mükemmel bir cami var, git
tim, gördüm. Bu caminin daha geniş şekilde ya-

I pılması için Vakıflara müracaat edilmiş, birçok 
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zenginler de öııayak olmuşlar; projeleri yapıl
mış, her şey 'hazırlanmış, yalnız bir noktada, «Si
zin bu derneğiniz amme menfaatlerine hadim bir 
dernek olmadığından yardım yapamayız. Onu 
Bakanlar Kurulundan geçirin, tasdik ettirin ki, 
ondan sonra size para verelim» denmiş ve böy
lece sembolik seviyede verilecek para da bazı 
müdahaleler yüzünden verilmemiş. 

Kaldı ki, bilâhare bu arsalar ve mabetlerin 
hepsi ya Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Di
yanete; yani Devlet müesseselerine devredili
yor. Yani, vatandaşın yaptığı eser şahıs elinde, 
dernek zimmetinde kalmıyor, mabet haline gel
dikten sonra Devlet müesseselerine; Diyanete ve 
Vakıflara devredilmiş oluyor. Onun için... 

BAŞKAN — Sayın Yılnıaztürk, bir dakika
nızı rica edeyim. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Makamına 
Görüşülmekte olan 381 Sıra Sayılı Kanun 

tasarısının bitimine kadar oturumun devam et
mesini arz ve teklif ederim. 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN —• Bu önerge ile 'bu kanun tasa
rısının görüşülmesinin bitimine kadar oturuma 

devam edilmesi hususu talep edilmektedir. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Sayın Başkan, aleyhinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Çağlayangil, size söz ve
receğim ; yalnız kürsüdeki arkadaşımızın sözü
nü bitirmesi lâzım. 

Sayın Yılnıaztürk, konuşmanızı lütfen bağ
layınız. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) -^ 
Sayın Başkan, bir cümle ile bağlıyorum. 

BAŞKAN — Bitiriniz, Sayın Yılnıaztürk. 
Çünkü, saat 19.00'a geldi, bir karara bağlama
mız lâzım. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Muhterem senatörler, demek istiyorum ki, ma
betlere sarfedilmek üzere ayrılmış olan bu tah
sisin sarfında kolaylıklar getiren bu kanun ta
sarısının çok yerinde olduğu, faydalı olacağı ve 
bu şekilde mabet inşaatına daha kolaylıklar ve 
sürat verileceği; ancak her kanunun, ancak kul
lananların iyi kullandıkları zaman iyi neticeler 
doğurduğu, iyi kullanmadıkları zaman iyi neti
celer doğurmadığı da bir gerçektir. 

Onun için, iyi ellerde ve iyi kullanılacağı 
temennisiyle ümidiyle tasarının inşallah Yüce 
Senatoda kabul göreceği temennisiyle teşekkür 
ediyorum. (M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Çağlayangil. 
Konuşmanızın çok kısa olmasını rica edeceğim, 
müddetimiz bitiyor. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yedek Subay Kanununda gerekli değişik
liklerin yapılması için iade ettiğimiz madde üze
rinde çalışan Komisyon mesaisini bitirdi, bir for
mül hazırladı. Bu formülün de müzakeresini tc-
minen yarın saat 15.00'de toplanıp, bunları gö
rüşmek üzere ayrıca bir teklif verildi. 

Bu itibarla yarın yeni bir çalışma günü do
ğuyor. Yarınki celsede bu kanunla diğer kanu
nun birlikte müzakeresi imkânı vardır. 

Bu itibarla, şimdi aceleye getirerek ve mehil 
uzatmak suretiyle müzakereye devam etmekten
se, yarın her iki kanunu da rahatça tetkike im
kân vardır. Bu itibarla bu önergenin değil, ya
rınki /toplama önergesinin kabulü daha uygun 
olur kanaatıindeyiiım. Onu arz ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Aykırı önergeyi de takdim ede
yim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lûtfi Bey 
önergeyi geri alsın efendim. (A. P. sıralarından, 
«önergeyi geri alıyor.» sesleri.) 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Bu önergeye ka
tılmak üzere önergemi geri alıyorum. 

IV., - İBAŞKANLIK DİVANININ ÖEN.â, KURULA ıSUNUŞLARI (Devam) 

6. — Manisa Üyesi O rai \Karaosmanoğlu ile 

Eskişehir Üyesi Ömer TJcuzal'ın Genel Kurulun 

10 . 7 . 1974 -Çarşamba günü saat- 15.00'te toplan

masına dair önergesi (1/198) 

BAŞKAN —• İkinci önergeyi okutuyorum 
•efendim. 

Sayın Başkanlığa 
376 Sıra Sayılı tasarının görüşülme müddeti

ne az kalmış olduğu da nazara alınarak, 10 Tem-
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muz 1974 günü saat 15.00'te Genel Kurul top
lanarak tasarının görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Manisa 
Oral Karaosmaııoğlu 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN" — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ta,k-
riır kabul edilmiştir. 

10 . 7 . 1974 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma saati : 19,03 

»>»0<C 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sürt Üyesi Sü
reyya Öııer'in Siirt'te bir havaalanı •yapılmasın-
mn ve dolmuş seferleri yapan uçakların sefere 
konulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Ferda Güley' 
in yazılı cevabı. (7/259) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Siirt Senatörü 
Süreyya Öner 

iSorıı ; 
1. Yıllar önce bir havaalanı yapılması dü

şünülen Siirt'te bugün için Bakanlığınızda bu 
konuda bir çalışma var mıdır? 

2. Büyük uçakların konmasına elverişli bir 
havaalanı yapılıncaya kadar küçük meydanlara 
inip kaikaıbilen ve dolmuş seferleri yapan uçak
ların bu az gelişmiş Güneydoğu ilimizde sefer'e 
•konulması düşünülmekte midir ? 

Bu konuda Bakanlığınızda halen bir çalışma 
var mıdır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 8 . 7 . 1974 

Genel Sekreterlik 
Sayı : 3008 - 1 

Konu : Siirt'te havayolu iş
letmesi açılması. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Mü

dürlüğü 14 . 6 . 1974 tarih ve 3927/2175-7/259 
sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sayın Sü
reyya Öner'in Siirt'te bir hava alanı yapılma
sının ve dolmuş seferleri yapan uçakların se
fere konulmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair yazılı soru önergesine ait cevap aşa
ğıda sunulmuştur. 

Arz olunur. 

Ferda Güley 
Ulaştırma Bakanı 

Yapılan ön etüt! ere göre Siirt ilinde, ha
va yolu işletmesine açılmasını gerektirecek bir 
yolcu potansiyelinin olmadığı anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle Siirt'i ilk planda Feeder - Line sis
teminde hava yolu işletmesine açılacak şehir
ler arasına almak mümkün olamamıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Ankara Gülhane Has
tanesinde bir tıp fakültesi açılmasına dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakam Mustafa Üs-
tündağ'ın yazdı cevabı. (7/263) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kuruluşu, elemanları ve tesisleri ile bütün 
olanaklara sahip bulunan Ankara'daki Gülha
ne Hastanesinde bir Tıp Fakültesi açılması ile 
ilgili önerim ve kısa gerekçesini bjelirten aşa
ğıdaki sorumun, Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasım saygılarımla rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bıfkata 
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iSaru : 
Yüksek okulların yetersizliği yüzünden on-

binlerce lise mezunu gencin sokaklarda kaldığı 
gözlerimizin önündedir. 

Üniversiteler idil'de en pahalıya mal olan 
öğrenimin tıp olduğu ve yurdumuzun her ye
rinde doiktora büyük ihtiyacımız bulunduğu da 
bir gerçektir. 

Bugün tanı teşekküllü bir tıp fakültesinin 
bir milyar liraya ancak kurulabileceği söy
lenmektedir. Öğreten kadronun yetiştirilmesi 
iso ayrıca uzun yıllar ister. 

Oysa Ankara'da Gülhane Hastanesi kuru
luşu, yapıları, tıbbi tesisleri ve öğretici kadro
su ile mükemmel bir Tıp Fakültesi için gerekli 
her şeyi hazır* olduğu halde, bu yönüyle atıl 
bir kapasite olarak boş duruyor. 

Bir yandan, sabah uçakla gidip akşam dö
nen ve bir saatlik nazari ders veren profe-sörn 
lerle yönetildiği sanılan, bazı illerdeki her an
lamda yetersiz fakültelerden yüksek öğrenime 
çare aranılan bir dönemdeyiz. 

Buna karşılık elde derhal 500'e yakın tıp 
öğrencisini yetiştirmeye elverişli, böylesine mü
kemmel ve hazır bir imkândan yararlanamı
yoruz. Bu konu ele alındığı takdirde Memleke
timizin hayati önemdeki büyük ihtiyacını ra
hatça -gidermek ve tıp alanında mevcut boş
luğu doldurmak suretiyle tıp öğrenimine bir 
ferahlık getirmek mümkündür. 

Bu gerekçe ile, Ankara'da Gülhane Hasta
nesinin mevcut tesisleri ve elemanları ile yeni 
•bir Tıp Fakültesi kurulmasını hatırlatıyor ve 
öneriyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığımız bu önemli ko
nuda ne düşünmektedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 5 . 7 . 1974 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı': 031 -610 
Böl : Parlamento irtibat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 18 . 6 . 1974 gün ve 3935 - 2/83 - 2183/ 
7/263 sayılı yazınıza. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekataîıın Ankara Gülhane Hasta
nesinde bir Tıp Fakültesi açılmasına dair ver-

1 dikleri yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ekte sunulmuştur. 

i Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mustafa, Üst unda ğ 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Hıfzı Oğuz 
Bekata'ınn. Ankara Gülhane Hastanesinde bir 
Tıp Fakültesi açılmasına dair verdiği yazılı soru 

önergesine ilişkin cevabımız 

I Ankara Gülhane Hastanesi Millî Savunma 
I Bakanlığının bir tesisidir. Ve bu Bakanlık men-
I suplarının ihtiyacı için faaliyet göstermektedir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı bu hastaııo-
I yi sivil bir hizmete tahsis etmeyi kabul ettiği 
I takdirde, Ankara'daki üniversitelerimizin Tıp 
I Fakültelerinin hizmetine verilmesi veya yeni bir 

fakülte olarak bu üniversitelerin biri tarafından 
geliştirilmesi mümkün olabilecektir. 

Konu, Millî Savunma Bakanlığına intikal et
tirilmiş bulunmaktadır. 

Bu hususta, adı geçen Bakanlığın mütalaası
na göre işlem yapılacaktır. 

Mustafa Üstüne!ağ 
Millî Eğitim Bakam 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiVîn, hampetrol ile tüp gaz sıkın
tısı hakkında yayınlanan bazı yazılara ve petrol 
ithedine dair soru önergesi ve Enerji ve Teıbiî 
Kaynakhr Bakam Cahit Kayredmn yazılı cevabı. 
(7/267) 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularınım Sayın Başbakan, Baş
bakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

j Bakanı taraflarından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına tavassut ve müsadelerdnizi rica e'de-
nim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Sennatosu 

Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil 

J 1. — Orta Doğu Gazetesinin 12 Haziran 
1974 ve 14 Haziran 1974 tarihli nüshalarında. 

| hampetrol ve tüp gaz sıkıntısı haklarında iki 
yazı serisi çıkmış bulunmaktadır. Bu ild yazı 
dizisi ise, Hükümet k.vradmca tekzibedilme-

I mistir. Tekzip görmeyen bu yazdar hıkkında 
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Hükümetin görüşü nedir? Ye bu neşriyatın 
doğruluk payı •hakkınd'1 kanaatleri nelerdir? 

2. — Mobil re BP ye Hükümetçe kabul etti-
rilmeik isteırlen biı fiyatın üstünde İsrail'den 
400 bin ton petrol satmaldığı doğoru mudur? 
'Koalisyon ortağı bulunan Millî Selâmet Partisi
nin Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sa
yın Necmettin Eılbakan'm İran çıkışlı ve fakat 
İsrail eliyle satmalmdığı söylenilen petrol itha
linden haberdar mıdır? Haberdar ise - ki, ha-
ıberdar olması gerekir - bu keyfiyeti partisinin 
politikası yör.ünden ne şekilde değerlendirmek
tedir? 

3. — Orta Doğu ve daha doğrusu İslâm ül
keleriyle dostluk kurmayı Hükümet programla
rında söz konusu eden Koalisyon Hükümeti ve 
ıbu gerekçeye, dayanarak alayiş] a Suudi Arabis
tan Kralı Muhterem Kral Hazretleri İbn-i Su-
ıtd'an, yardım »ağlamak ucuz petrol almayı te
min maksadıyle, başta ortak Hükümetin Başba
kan Yardımcısı Sayın Necmettin Erbakan ol
mak üzere bir Türk heyetinin ziyaretlerini, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının İsra
il'den petrol ithaliyle Hükümet olarak nasıl 
'bağdaştırmakta smız ? 

4. — Hasat mevsiminde ATAŞ Rafinerisinin 
ortakları bulunan Mdbil ve BP. nin davranışla
rını yeren ve dolayısıyle müşkülü gidermeye 
matuf dışardan petrol ithal ettiğini açıklayan 
ıSayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı; adı 
ıg-eeen rafinerinin ortaklarına empoze edilmiş 
bulunan fiyattan, ithalde bulunulduğu söyleni
len petrol varil başına 80 sent daha pahalıya it
hal edilmiş mıidir? Şayet 80 sent daha pakalıya 
ithalde bulunulmuş ise, bu tutumla Devlet Ha
zinesi ziyana uğratılmış sayılmaz mı? Mezkûr 
ziyan varitse bunun hakkında ne düşünülmek
tedir? Böyle bir tutumdan ise, Hükümetin kas
ti nedir? 

5. — Petrol dilinde LPG (Likit Petrol Gaz) 
tabir edilen tüp gazları gaz üreticilerine Hükü
met olarak güçlük gösterilmekte midir? Göste
rilmekteyse bunun sebdbi nedir? Maksat C. H. 
P. nin (Ak Günlere. Doğru) seçim bildirisinde 
Likit Petrol Gazın devletleştirileceği yoluna gi
dilmek isteniyorsa, dolambaçlı, yollara sapılma
ya niçin lüzum görülmektedir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 5 . 7 . 1974 

Bakanlığı 
Sayı : 31896 

112 - 052/10 1270 
Konu : Cumhuriyet Se
natosu Kayseri Üyesi 
Sayın Hüsnü Dikeçli-
gil'iıı yazılı sora öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 20 . 6 . 1971 gün ve 3970 - 2198/7-267 
sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sayın 
Hüsnü DikeçligiPin «Hampetrol ile Tüp - gaz 
sıkıntısı hakkında yayınlanan bazı yazılara ve 
petrol ithali» ne dair yazılı soru önergesine Ba
kanlığım ve Sayın Başbakan adına verilen ce
vap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Cahit Kayra 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sayın Hüs
nü DikeçligiPin, «hampetrol ile tüp - gaz sıkıntı
sı hakkında yayınlanan bazı yazılara ve petrol 

ithali» ne dair yazılı soru önergesi cevabıdır 

Soru : 1. — Orta Doğu Gazetesi'nin 12 Hazi
ran 1974 ve 14 Haziran 1974 tarihli nüshaların
da hampetrol ve tüp - gaz sıkıntısı haklarında 
iki yazı serisi çıkmış bulunmaktadır. Bu iki ya
zı dizisi ise, Hükümet kanadınca tekzip edilme
miştir. Tekzip • görmeyen bu yazılar hakkında 
Hükümetin görüşü nedir? Ye bu neşriyatın doğ
ruluk payı hakkında kanaatları nelerdir? 

Cevap : 1. — Orta Doğu Gazetesi'nin 12 ve 
14 Haziran 1974 tarihli ve hatta diğer tarihli 
nüshaları Bakanlığımca görülmüş, daha önce bu 
konuda aldığını tedbirler kamuoyuna açıklan
mış bulunduğundan, ayrıca tekzibe gerek görül
memiştir. 

Soru : 2, 3, 4. — Mobil ve BP'ye Hükümet
çe kabul ettirilmek istenilen bir fiyatın üstünde 
İsrail'den 400 bin ton petrol satın alındığı doğ
ru mudur? Koalisyon ortağı bulunan Millî Selâ-
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met Partisi'nin Genel Başkam ve Başbakan Yar
dımcısı Sayın Necmettin Erbakan'm İran çıkış
lı ve fakat İsrail eliyle satın alındığı söylenilen 
petrol ithalinden haberdar mıdır ? Haberdar ise-
-ki, haberdar olması gerekir- bu keyfiyeti par
tisinin politikası yönünden ne şekilde değerlen
dirmektedir ? 

Orta Doğu ve daha doğrusu İslâm ülkeleriy
le dostluk kurmayı Hükümet Programlarında 
söz konusu eden Koalisyon Hükümeti; ve bu ge
rekçeye dayanarak âlâyışla Suudî Arabistan 
Kralı Muhterem Kral Hazhetleri İbn-i Suud'dan 
yardım sağlamak, ucuz petrol almayı temin mak-
sadıyle, başta ortak Hükümetin Başbakan Yar
dımcısı Sayın Necmettin Erbakan olmak üzere 
bir Türk heyetinin ziyaretlerini Enerji xe Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı'nm İsrail'den petrol itha
liyle Hükümet olarak nasıl bağdaştırmaktasınız? 

Hasat mevsiminde ATAŞ Rafinerisrnin or
takları bulunan Mobil ve BP'nin davranışlarını 
yeren ve dolayısıyle müşkülü gidermeye matuf 
dışardan petrol ithal ettiğini açıklayan Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı; adı gecen 
Rafinerinin ortaklarına empoze edilmiş bulunan 
fiyattan, ithalde bulunulduğu söylenilen petrol 
varil başına 80 sent daha pahalıya ithal edilmiş 
midir ? Şayet 80 sent daha pahalıya ithalde bu
lunulmuş ise, bu tutumla Devlet hazinesi ziyana 
uğratılmış sayılmaz mı? Mezkûr ziyan varitse 

bunun hakkında ne düşünülmektedir! Böyle bir 
tutumdan ise, Hükümetin kasti nedir? 

Cevap : 2, 3, 4. — TPAO ve İPRAŞ her de
virde «Spot» alım denen şekilde hampetrol ik
mali yapmaktadır. Bu arada Mobil ve BP Şir
ketlerinin Hükümetimize teklif ettikleri fiyat
tan daha düşük bir fiyatla 40.0 000 tonluk bu 
şekilde bağlantı yapmışlardır. «Spot» alımlarda 
petrolün menşei değil, fiyatı önemlidir. 

Soru : 5. — Petrol dilinde LPG (Likit Pet
rol Gaz) tabir edilen tüp gazları gaz üreticileri
ne Hükümet olarak güçlük gösterilmekte mi
dir? Gösterilmekteyse bunun sebebi nedir? Mak
sat C. H. P.'nin (Ak günlere doğru) seçim bil
dirisinde Likit Petrol gazın Devletleştirileceği 
yoluna gidilmek isteniliyorsa, dolambaçlı yolla
ra sapılmaya niçin lüzum görülmektedir? 

Cevap : 5. — Ataş Rafinerisi'nin üretimi kıs
ması üzerine bilhassa Güney ve Güneydoğu'da 
başgösteren LPG (Bütan gazı) sıkıntısına mani 
olmak üzere, yurt dışından 50 000 tonluk LPG 
ithaline karar verilmiştir. İthal fiyatı ile Türki
ye'deki satış fiyat farkı ton başına 800 TL. olup, 
bu fark «Akaryakıt İstikrar Fonu» ndan kar
şılanmaktadır. Buna göre; tüketicilere fiyat art-
tırılmamakta, LPG- tevzi şirketlerinin de her-
bangi bir zararı mevzu bahis olmamaktadır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Cahit Kayra 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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Millî sınırlar dışındaki istasyonlar tarafından yapılan radyo yayınlarının önlennıesinie dair Avrupa 
anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu haManda Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(S. S. 368) 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelelbi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlıı 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeuocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 123 

Kaibtıl edenler : 122 
Reddedenler : 1 

Çekmserler : 0 
Oya katılmayanlar : 57 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Hikmet Asi an oğlu 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Al Ceddin Yılma zlürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İma elettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ü Ömer Ucuzal 
| Hasan Ergeçen 
1 GAZİANTEP 
j. İbrahim Tevfik Kutlar 
I Salih Tanyeri 
( GİRESUN 
I Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Ab bas Ci'lâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

jj Talip Özdolay 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belüi 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 

KARS 
Sırrı Atalay 

Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlıı 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaostmanoğlu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağunı 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Beikir Sıtkı Bayfeal 
Şeviket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 
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SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzını İnebeyli 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Mehmet Özgün eş 
Cevdet Sun ay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mujkadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AĞRI 

Kasını Küfrevî 
AMASYA 

Mac it Zeren 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cc-be 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

' TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

j TOKAT 
Cevdet Aykan 

| Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Fericl Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil ei 
Ahmet Demir Yüce 

[Reddeden] 

UŞAK 
Mehmet Fail v Atayurt 

[Oya katılmayanlar] 

BİTLİS 
Kânıran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçctin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
i M. Telkin Arıburun 
| (Başkan) 
! Ahmet Vefa Poyraz 

I İZMİR 
i Nazif Çağatay 
İ T - . . • " T - 1 i Mumm Kırlı 

Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
i Hilmi Soydan 

[Açık Uy 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan ( 1 ; 

i Ruhi Tunakan 
I MARDİN 
I Mehmet Ali Arıkan 
| MUŞ 

İsmail İlhan 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
SAMSUN 

Fevzi Geveci 

elikler] 

Tunceli 1 
.— 

Yekûn 4 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Hüsamettin Çelebi 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin 
Sadi Irmak 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ü. Lûtfi Hocaoğlu 

[ - URFA 
J 1 İbrahim Halil Balkıs 
E 

| Hasan Oral 
] YOZGAT 
İ E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
i Tarık Remzi Baltan 

(İ. A) 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

i Cihat Alp an 
! Muhsin Batur 

Zeyyat Baykara 
1 Özer De.rbil 

Sabahattin Özbek 
Naim Talû (İ.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üç ok 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri' Birliği Hükümeti arasında 
Karadenizde Türk ve Sovyet Karasuları arasındaki Deniz Hudut hattının tespiti hakkında Protoko

lün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısına verilen oyların sonucu (İS. S. 369) 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 137 

Kabul edenler : 136 
Reddedenler : 1 

Çekins erler : 0 
Oya katılmayanlar : 43 

Açık üyelikler : 4 

[Kdbıd edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğhı 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Cem al ettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbant o ğhı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdeım 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 

Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamil oğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 
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MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Be&ir Sıtıkı Baykal 

TABİÎ ÜYELER | 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Cevdet Sunay 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı (BvŞk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANILARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BİTLİS 
Kâmran inan 

Şevket Koksal 
RİZE 

Talât Doğan 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

[Reddeden] 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Oya katılmayanlar] 

BOLU 1 MALATYA 
Alâeddin Yılmaztürk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KAYSERİ 

Nurettin A'kyurt 
MANİSA 

A. Orhan Süersan 
MARDİN 

Mehmet Ali Ankan 
MUS 

-• 
İsmail ilhan 

_ 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

i-

KONYA 
Fevzi Halıcı 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 

Tunceli 1 

Yekûn 4 

ZONGULDAK 
Mdhımet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin B abur oğlu 
Fethi Çelikbaş 
Zeyyat Baykara 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 

Ecvet Güresin 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 

| Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
j Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
( t Â) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Muhsin Batur 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Naim Talû (t.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üç ok 

»>o« 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan Cezaî 
konularda adlî yardımlaşma sözleşmıesdınin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 

tasarısına verlen oyların sonucu (S. S. 370) 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
.Suphi G'üraoytraik 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai 0*Kan 
Fahri Öz dilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Kıu'îia&açh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 126 

Kalbul edenler : 125 
Reddedenler : 1 

Oekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 54 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğiu 
Cemalettin İnkaya 

i Nejat Sarlıcah 
I BİLECİK 
ı Mehmet Orhan Tuğrul 
j BİNGÖL 
| A. Hikmet Yurtsever 
I BOLU 
| Turgut Yasar Gülez 
3 Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
I Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettiıı Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Öz çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

f ELÂZIĞ 
j Celâl Ertuğ 
I Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
I Lütfi Doğan 

Sakıp Hatunoğlu 
] Hilmi Nalbant oğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deiiveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğa.n 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalp aklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özıııen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tumakan 

MARDİN 
Sait Mehmet oğlu 
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MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağıını 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Beikir Sıtikı Bayikal 
Şeviket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Sürevva Öner 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

YOZGAT 
jj Veli Uyar 

[Reddeden] 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Cevdet Sunay 

ADANA 
Mulkadder Öztekin 

Mehmet Unaldı (Bşk. V. 

AĞRI 
Kasını Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Beka t a 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALnOESİR 
Raif Eriş 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

İSTANBUL 
' Tekin Arıbumn 
t 

| (Başkan) 
) l Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Ahmet Vefa Poyraz 
İZMİR 

Necip Mirkelâmoğiu 
(Bsk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersaıı 

KAHRAMAN MAR 
î Adnan Karaikücük 
't . ' 

l Hilmi Soydan 
I MARDİN 
l Mehmet Ali Arıkan MUŞ 

İsmail İlhan 

NİĞDE 
i 

I Kudret Bay han 
j ORDU 
s Selâhattin Acar 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Adil Altay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

[Açık üyelikler] 

ZONGULDAK 
Meihme't Ali Pestiki 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğhı 
Fethi Çelikbaş 
Zeyyat Baykara 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 

AS I Ö. Lûtfi Hocaoğlıı 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
| İbrahim Halil Balkıs 

Hasan Oral 
VAN 

Ferid Melemı 
YOZGAT 

E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(t A) 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Muhsin Batur 
Hüsamettin Çelebi 
Özer D er bil 
E evet Güresin 
Naim Talû (İ.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

Ankara 
İstanbul 
Konva 

Tunceli 

Yekûn 

»e-« 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan suçluların 
gıeıüverHmıesd sö^eşmestinoân onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu (S. S. 371) 
(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 125 

Kaibul edenler : 124 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 55 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
"Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OTCan 
Fahri Özdilek 
Meıhmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğılu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Reşat Oğusz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Reoai Kocaman 

AYDIN 
Ali Delâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Oemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
î ma d ettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANE 
Ab bas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıç oğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrmı 
Muzaffer Şamiloğlu 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğhı 

KIRKLARELİ 
Ali Al kan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfl Tokoğhı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özleaı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğru 
Ruhi Tunıakan 

MARDİN 
Sait) Mehmetoğlu 
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MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Mettıteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevlri Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
BeSkiır Sıtkı Bayikal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Saliboğlu 
Mustafa Tığlı 

•SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rencleci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Adil Altay 

Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayıi Mumeuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Beti] 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Meihmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbas 
Zeyyat Baykara 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 

[Reddeden] 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Oya katılmayanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Cevdet Sunay 

ADANA 
Mujkadder öztekiıı 
Mehmet Ünal di (Bşk. V.) 

AĞRI 
Kamını Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

İÇEL 
Lûtfı Bilgen 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıbnrun 
(Başkan) 
Solmaz Belül 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaikücük 
Hilmi Soydan 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 
Sami Turan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

[Açık ü 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 

A. Orhan Süersan 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
MUŞ 

Isimail İlhan 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
ORDU 

Selâhattin Acar 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlıı 
ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

yelikler] 

' Tunceli 1 

Yekûn 4 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
(t. A) 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
öühat Alpan 
Muhsin Bat ur 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbili 
Ecvet Güresin 
Naim Talû (1.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 
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Ege Üniversitesinin kuruluş kadroları hakkmdaki 6953 sayılı Kanuna ek Kanun teklifine verilen 
oylarm sonucu (S. S. 373) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğhı 
Sami Küçük 
Sezai OTvan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgünes 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
I fayda r Tıınçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

ANKARA 
Turhan Kapatıl ı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kor-aman 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı 
Oy verenler 

KaJbul edenler 
Reddedenler 

Çekin seri er 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

184 
. 124 
: 122 

2 
0 

56 
: 4 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR ı ERZİNCAN 
Hikmet Aslanoğlu 
Rttif Eriş 
Cem alettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul I Hilmi Nalbantoğhı 

Niyazi Unsal 
ERZURUM 

Lütfi Doğan 
| Sakıp Hatunoğlu 

BİNGÖL ESKİŞEHİR 
A. Hikmet Yurtsever f Hasan Ergeeen 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayan «ij 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ura! 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetiıı 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Sel âh a ttin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergen el i 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
I İbrahim Tevfik Kutlar 
I Salih Tanyeri 
I GİRESUN 
I Sabahattin Orhoıı 
| İhsan Topal oğlu. 
I GÜMÜŞHANE 
\ Abbas Cilâra 
| HAKKÂRİ 
| Naci Cidal 

\ HATAY 
'[ Mustafa Deliveli 

Kemal Kılıç oğlu 
İSPARTA 

Mustafa Güleügil 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Tali]) Üzdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı E sat oğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gün doğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

Nazif Çağatay 
Muinin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Sırrı At alay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Oanpolat 
Fa kili. Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet özmunıeu 

MALATYA. 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlıı 
Oral Karaosımanoğlıv 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmet oğlu 

MUĞLA 
11yas Karaöz 
Hal dun ^ I ent e ş e o ğkı 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüsevin Avni Göktürk 
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ORDU 
Bekir Sıtikı Bakkal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeei 

ŞİİRİ1 

Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İneibeyli 

SLYAS 
Adil Altay 
Nurettin Evtürk 

Hüseyin Öztürk 
TEKİRDAĞ 

Hayrı Mumeuoğlu 
TOKAT 

Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

VAN 
Feri d Melen 

YOZGAT 
Yeli Uvar 

[Reddedenler] 

UŞAK 
Mehmet Faik Atavurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Fethi Çelikbas 

/ Oya 1; atıl mayanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acıiner 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Cevdet Sun ay 

ADANA 
Mııjkaddeı* Öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V. 
AĞRI 

Kasım. Küfrevî 
AMASYA 

M a e it Zemı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekala 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil G-oral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BİTLİS 
' Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 

İSTANBUL 
) | Tekin Arıibunun 

(Başkan) 
Ali Oğuz 
Ahmet VcL'a Poyraz 

İZMİR 
Nec ip Mirkel âm oğlı ı 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN M AR AŞ 
Hilmi Soydan 

KASTAMONU 
Mehmet Çamılıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
11üısnü Dikeeligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ: 
i Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lfit-fi To'koğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 

MUŞ 
İsımail İlhan 

NİĞDE 
Kudret Bayhaaı 

ORDU 
Sehîhattiıı Acar 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

SİVAS 
İvazım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
C UMH URBAŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüi'oğhı 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ö. Lûti'i Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkı s 
Hasan O rai 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
(i. A) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oühat Alpan 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Ecvet Güresin 
Naim Talû (1.) 
Halil Tunç. 
Bahri ve Üeok 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konva 

Tunceli 

Yekûn 

»-»-•»-o 

365 — 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

74 NCÜ i 

9 . 7 . 3 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLEK 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi üzer'iıı Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

3. •—• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmacaîıın, tarım ürünlerinin fiyatlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, haşhaş ekiminin yasaklan
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mehmet Feyyat 'm, hâkimlerin görevlerinden 
başka herhangi bir görev yapıp yapamayacağı
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesd 
Niyazi Ünsal'm toprak kayması sonucu afete 
maruz kalan vatandaşlara dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Türkiye İş Bankası 
Anonim Şirketine dair Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/31) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğrunun Hilâfetin kaldırılışınım 
•50 nci yıldönümü nedeni ile PTT İdaresince 

BİRLEŞİM 

1974 Sallı 

: 15,00 

bastırılması programlanan pul emisyonundan 
vazgeçilmiş olması sebebine dair, Ulaştırma 
Baikanından sözlü sorusu (6/32) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, mahkeme tutanakları ile yapılan 
iddia ve haberlere dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/26) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak 
kazasına dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/27) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fethi Çelikbaş'm, TRT Genel Müdürüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/33) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, A. E. G. Telef unken Şirketle
riyle yapılan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/34) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fethi Çelikbaş'm, tütün taban fiyat politika
sına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/35) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya öner'in, Tekel İdare binasına dair Oüm-
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye-
>si Ahmet Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Li
sesi Müdürüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/37) 

17. — CumJhuriyet (Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Öner'in, Siirt ilimin televizyon yayımla
rından faydalanması hususunda neler düşünül
düğüne dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu (6/38) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun yurt dışından hibe 
(olarak gönderilen aralbalara dair, Gümrük ve 
Tekel Bakanımdan sözlü ısorusu (6/39) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun, Kayseri Merkez İl
çesine bağlı Güneşli Nahiyesinde' yapılmakta 
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olan Ziraat Okulu iıısaatma dair Gıda - T a ram 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu (6/40) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Celcîlettin İnkaya'nın, şeref tribününe ve res
mî araba ile stadyuma gelenlere dair Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

21. —• Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
O rai Karaosmianoğlu'nun, TARİŞ Anasözleşme-
sinin bazı hükümlerinin neden değişjtirildiğine 
dair Kooperatifler ve Köy İşleri Balkanından 
sözlü sorusu (6/44) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi NalbaiTtoğluîıun, Ankara İmar Limited 
Şirketi hakkında İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/45) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Cvcsi 
Hilmi Nal'bantoğhvnun, tırpan ithaline dair Gı<h'', 
Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz'lü sorusu 
(6/46); 

24. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
(Sabahattin Orhon'un, fındık taban fiyatına da
ir Başbakandan sözlü sorusu. (6/47) 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — Yedek Subay adaylarının kısa süreli as
kerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu mütalaası ile Millî Savunma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/131; C. Senatosu 1/266) 
(S. Sayısı : 376) (D. Tarihi : 24.6.1974) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

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

3. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu

na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, mason localarına dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/7) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı 
inşaatına dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/9) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu. 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları (5/9) 
(S. Sayısı : 261 'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 2 .1974) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1971 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/8) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 
13 .3 .1974) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinhesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/10) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tari
hi : 14 . 3 .1974) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 
7 . 2 . 1974 tarih ve özel 000.01/114 sayılı ta
mimi ve bu tamime göre yapılan tayinler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/10) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri 
ve Devletin temel ilkeleriyle ilgili işlemler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/11) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye 
Fethi Çelikbaş'm 11 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnameye müsteniden TRT Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya dair Senato araştırması-
isteyen önergeleri (10/12) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Mart. Nisan ve Mayıs 1973 aylarına ait hesap-
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l an hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapla
rını İnceleme Komisyonu raporu (5/11) (S. Sa
yısı : 357) (Dağıtma tarihi - . 6 . 5 . 1974) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Haziran, Temmuz ve Ağustos 1973 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/12) 
(S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Eylül, Ekini ve Kasım 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları
nı İnceleme Komisyonu raporu (5/13) (S. Sa
yısı : 356) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

16. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Grene! Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık karar 
cetvelindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (O. 
•Senatosu : 4/160) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 6 . 1974) 

17. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık 
ikarar cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/16.3) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 6 . 1974) 

18. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık ka
rar cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait 
[kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/162) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 6 . 1974) 

19. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun 'Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 196!) taraftı ve 71 sayılı hatfalık ka
rar cetvelindeki 5895 sayılı Bekir Sıtkı İzmirli' 
ye ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru (C. Senatosu : 4/161) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

20. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık 

Karar Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat 
Tanrısever'e ait kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (C. Senatosu : 4/159) (S. Sa
yısı : 364) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

21. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı 
haftalık karar cetvelindeki 15558 sayılı Aziz 
Ronabar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

22. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/203; C. 'Senato
su 2/77) (ıS. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1974) (RET) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yapılmış olan tayin ve nakil 
tasarrufları hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi (10/13) 

X 24. — Ege Üniversitesinin Kuruluş Kad
roları .hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun 
tciklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let MecM 2/239; Cumhuriyet Senatosu 2/78) 
(S. ıSayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1974) 

25. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı ka-
u-arı ile 12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 ta
rih ve 28 «ayılı raporları (Cumhuriyet Senato
su 4/131) (S. Sayısı : 279'a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

26. — Kütahya Milletvekili eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5873 sayılı 
Şevket Bozkurt'a, 5878 sayılı Şefika Sertıkan'a, 
5879 sayılı Nuriye Karabulult'a, 5880 sayılı Fat
ma Hikmelt Göymen'e, 5881 sayılı Özgül Er-
ıtunç'a, 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Gence', 5884 sayılı Ve
dia Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sa-
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yılı Naciye Mutluya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 
5888 iSayılı Şerife Azraik'a, 5889 sayılı Ahnıeıt 
Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5891 sa
yılı Feride Nezahat Anamıaıı'a, 5892 sayılı Me-
ciıt İŞolnıaz'a ve i5893 sayılı Asiye Ünsaldı'ya ait 
kararların Genel Kurulda 'görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporla
rı (Cumhuriyet Senatosu 4/135) (S. Sayısı : 
314'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 .1974) 

27. — Ziya Müczzinoğlu'nun (Eski Maliye 
Bakanı - dışardan) Dilekçe Karına Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sa
yılı Haftalık karar cetvelindeki 1274 sayılı Ta
bir Şanlı'ya ait kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/169) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 6 . 1974.) 

28. — Ali Rıza Uzuner'iıı (Eski Çalışma Ba
kanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2510 sayılı Emine Şinik'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senato
su 4/168) (ıS. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1974). 

29. — Istan/bul Milletvekili (Eski Millî Sa
vunma Bakanı) İlhaıni Sancar'ın Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 21 . 6 . 1973 
t a r l ı ve 159 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
19065 sayılı Bekir Şirin'e ait kararın tatbik edil
meyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (C. Senatosu 4/166 (S. Sayısı : 379) 

(Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

30. —- Konya Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdasın Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 
29 sayık Haftaılıjk Karar Cetvelindeki 2144 'sa
yılı Mürüvet Gökşin'e ait kararın tatbik edile-
ımieyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 ııai maddesi gereğince karamı Genel Kurul
da görüşülmesine dair Difekçe Karona Komis
yonu raporu (C. Senatosu 4/167) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'in Dilekçe Kanına Komisyonu 
Geniel Kurulunun 12 . 11 . 19/69 tarifhli ve 71 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5!894 sayılı 
Kararının Geneli Kurulda görüşülmesine 'dair 
önergesi ve Dilekçe Karma KoımHisyoııu rapor
ları (O. 'Senatosu 4/81 .- 4/22) S. Sayısı : 1574'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi -. 28 . € . 1974) 

32. — Kırklareli eski Milletvekili M. Or
han Tünkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Karan
ımı Genel Kurullda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu ıraporları (C. 
Senatosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca seçilen üye Özer De.nbil ve 3 arkadaşının, 
Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve ithal bel-
ıgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hakkın-
!da Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
'(•10/14) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. —• Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar 
Tarafından Yapılan Radyo Yayınlarının Önlen
mesine Dair Avrupa Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında Kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/41: C. 
Senatosu 1/265) '(S. Sayısı : 368) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 6 . 1974) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet Ka
rasuları Arasındaki Deniz Hudut Hattının Tes
piti Hakkında Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/104; C Senatosu 
1/271) (IS. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 
20 . 6 . 1974) 



X 3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince 'kabul 
olunan metni ve Cumhuriyeft Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/61; C. Senatosu 
1/269) (S. Sayısı: 370) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 .1974) 
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X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslav-
i ya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında im

zalanan Suçluların Geriverilmesi Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kan HM 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan motıı: 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve T;ı 
nıtma ve Anayasa ve Adalet komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/62; C. Senatosu 1/270) (S 
Sayısı : 371) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1974) 





Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafından Yapılan Radyo 
Yayınlarının Önlenmesine Dair Avrupa Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1 / 4 1 ; C. 

Senatosu : 1 /265) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : Öl) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12 . 6 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Saı/ı : 206 

( ' i d i l i m i Y E T SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 6 . 1974 tarihli 94 ncü Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Millî Sınırlar dışındaki istasyonlar tarafından yapılan radyo yayınlarının önlenmesine dair Avrupa 
Anlaşmasının onaylanmasını uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Memduh Eksi 
Başkanvekili 

Millet Meclisi Başkanı Y. 

Not : Bu tasarı 14 . 1 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 15 . 5; 4, 11 . 6 . 1974 tarihli 75, 91 re 94 nen birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 31) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu W . 6 . 1974 

Esas -Yo. : 1/265 
Karar Xo. : 2 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 11 . (> . 1974 tarihli 94 ncü Birleşiminde görüşülerek, açık oyla kabul edilen, 
Millî Sınırlar dışındaki İstasyonlar tarafından yapılan Radyo yayınlarının önlenmesine dair Avrupa 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilci
lerinin de iştirakiyle 18 . 6 . 1974 günü Komisyonumuzun yaptığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 
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Tasarının gerekeesinde açıkça belirtilen hususlar,. Komisyonumuzca da uygun bulunduğundan 
mezkûr tasarı Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu Kanunda Başkan 
Başkanvekili 

Ankara 
/ / . O. Bekata 

Sözcü 
İstanbul 
E. Adalı 

üye 
İzmir 

.1/. Bozoklar 

Üye 
Trabzon 

/,'. Zaloğhı 

Üye 
Bursa 

S. Ur al 

Üye 
İzmir 

S. Ça'ğatay 

Üye 
Giresun 

/. Topaloğh, 

Üye 
Tabiî Üye 
.1. Yıldız 

Üye 
Tekirdağ 

H. Mumcuoğlu 

Üye 
Çorum 

tf. Yolcuk 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafından 
Yapılan Radyo Yayınlarının Önlenmesine Dair 
Avrupa Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE i. — 22 Ocak 1965 tarihinde Avrupa 
Konseyine üye ülkelerin imzasına açılmış olan 
«Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafından 
Yapılan Radyo Yaymlarmm Önlenmesine Dair 
Avrupa Anlaşması» nm onaylanması uygun bu
lunmuştu]'. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE :!. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Millî Sınırla)- Dışındaki İstasyonlar Tarafından 
Yapılan Radyo Yayınlarının Önlenmesine Dair 
Avrupa Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

huluneluğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 neü madde avnen kabul edilmistiı*. 
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MİLLÎ SINIRLAR DIŞINDAKİ İSTASYONLAR ITARAFINDAJ* YAPILAN RADYO YAYINLA

RININ ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA ANLAŞMASI 

Avrupa 'Konseyi üyesi olan imza sahibi devletler, Avrupa Kjonsleyiriin gayesinin, üyeleri ara
sında daha sıkı bir işbirliği gerçekleştirmek olduğuna iııararak, 

Milletleraraisı Telekomünikasyon Sözleşmesine ek Radyokanrünikasyon Nizamnamesinin millî 
sınırlar dışmda, gemilere, uçaklara veya yiizen veya uçan 'herhangi bir cisme yerleştirilmiş raidyo 
istasyonlarının kurulmasını ve kullanımaısmııı yasakladığını gözönüne alarak, 

Millî sınıflar dışında, deniz dibine tespit edilmiş veya deniz dibine dayanan radyodifuzyon is
tasyonlarının kurulması veya kullanılmasını yasaklamak yetkisinin düzenlenmesinin faydasına 
inanarak. 

Bu konuda Avrupa Devletleri arasında işbirliği yapılmasının faydasına inanarak, 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Madde : 1 

İşbu anlaşma, bir gemiye, bir uçağa veya yüzen veya uçan diğer herhangi bir cisme yerleşti
rilmiş, olan ve millî sınırlar dışında Akit Taraflardan 'birinin ülkesi üzeninde, kısmen veya tama
men alınan yeya alınması mümkün yayınlar yapan veya Radyokomünikasyon Nizamnamesine 
uygun olarak Âkit Taraflardan birinin müisaadesiyle işletilen bir radwkcwn/ünikasyon servisinin 
neşriyatını bozan, radyodifuzyon istasyonlarını hedef tutmaktadır. 

Madde : 2 

1. Âkit Taraflar kendi iç hukuk düzenlerine uygun olarak, 1 nci maddede hedef tutulan is
tasyonların kurulmasına, işletilmesine ve bilerek bu istasyonlarla işibiriiği yapılmasına mani ola
cak tedbirleri almayı taahhüdederler. 

2. Aşağıdaki hallerde 1 nci maddedeki istasyonlarla işbirliği yapılmış sayılacaktır : 
a) Bu istasyonlara malzeme temini veya malzemenin bakım ve tamiri, 
b) Bu istasyonlara ihtiyaç maddeleri temin etmek, 
e) Bu istasyonlara taşıt vasıtası temin etmek veya insan, malzeme veya ihtiyaç maddelerini 

taşımak, 
d) Bu istasyonlarda yayınlanmak üzere, reklâmlar dahil her çeşit program malzemesinin sipa

riş edilmesi veya gerçekleştirilmesi, 
e) İlgili istasyonlar lehinde reklâm yapılmasına ait hizmetlerde bulunmak. 

Madde : 3 

Akit Taraflardaaı her biri, millî mevzuatına uygun olaralk, işbu Anlaşma hükümlerini : 
a) 2 nci maddedeki fiillerden bilini; kendi ülkesi veya kendi gemileri, uç aklanı üzerinde ve

ya millî sınırlar dışında gemi, uçak ve yüzen veya uçan diğer herhangi bir cisim üzerinde ifa eden 
kendi vatandaşlarına, 

b) Bu fiillerden birini kendi ülkesinde veya kendi gemileri veya uçakları veya kendi mevzua
tına taJbi, yüzen veya uçan diğer herhangi bir cisim üzerinde ifa eden yabancılara uygulamayı 
ta ahhüdeder. 

Madde : 4 

İşbu Anlaşmanın hiçbir hükmü tarafları : 
a) 2 nci maddede öngörülenler dışındaki fiilleri suç olarak cezalandırmak veya 3 ncü madde

de sayılanlar dışındaki şahıslar tarafından işlenmiş fiilleri cezalandırmak, 
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b) İşbu Anlaşmanın hükümlerini, deniz dibine yerleştirilmiş, tespit edilmiş veya deniz dibi

ne dayalı cisimler üzerinde lıizmet gören radyodifüzyon istasyonlarına uygulamak hususlarında, 
taihdidebmiş sayılamaz. 

Madde : 5 

İşibu Anlaşma hükümlerinin Âkit Taraflarca •sanatçıların, 1 ne.i maddede sayılan istasyonlaır 
dışında vaki temsil ve icralarına, tatbik edilmemesi caizdir. 

Madde : G 

2 nei maddedeki-hükümler, tehlikede olan bir gemiyi, bir uçağı veya yüzen veya uçan her
hangi bir cismi veya insan hayatım kuıtarmak maksadıyle yapılan hareketlere uygulanmaz. 

Madde : 7 

İşbu Anlaşma hükümlerine ihtirazı kayıt konulamaz. 

Madde : 8 

1. İşbu Anlaşma Avrupa Konseyi üyesi devletlerin, imzasına açık olup, İm üyeler aşağıdaki 
şekilde taraf olabilirler : 

a) Onay veya kabul şartına bağlı olmaksızın imza veya, 
b) Onay veya kabul şartı ile yapılan imzayı takibedeıı onay ve kabul suretiyle. 
2. Onay veya kabul belgeleri Avrupa. Konseyi Genel Sekreterine sunulur. 

Madde : 9 

1. İşbu Anlaşma, Konseyin üç üyesinin, Anlaşmayı S nei madde hükümleri gereğince, onay 
veya. ıkaibui şartına, bağlı olmaksızın imzaladıkları veya onay veya kabul belgelerini sundukları 
tarihten 1 ay 'sonra yürürlüğe girer. 

2. İşbu Anlaşma hükümleri, sonradan, onay veya kabul şartına bağlı olmaksızın imzala
yacak veya onaylayaca.k veya kabul edecek üye devletler bakımından, imza gününden veya 
onay veya kabul belgelerinin sunuldukları tarihten 1 ay sonra yürürlüğe girer. 

Mucide : 10 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 
Avrupa Konseyine dahil olmayan aslî ve şeklî üyeleri. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 
önceden tasvibiyle anlaşmaya katılabilirler. 

2. Katılma, katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine sunulduğu tarihten 1 ay 
sonra yürürlüğe girer. 

•Madde : 11 

1.. Âkit Taraflardan her biri. Anlaşmanın imzası veya onay, kabul veya katılma belgesinin su
nulması 'sırasında bu Anlaşmanın tatbik edileceği ülkeyi veya ülkeleri belli edebilir. 

2. Âkit Taraflardan her biri, onay, kabul veya. katılma belgesinin sunulması anında veya son
radan herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine yapacağı beyanla. Milletlerara
sı münasebetlerini sağladığı veya bu hususta yetkili olduğu memleketlerden, beyanında tasrih edi
len bütün ülkelere anlaşmanın uygulanmasını teşmil edebilir. 

3. Evvelki paragrafa- göre yapılmış olan herhangi bir beyan, bu beyanda belli edilen ülkeler 
bakımmdanı işbu. Anlaşmanın 12 nei maddesinde öngörülen şartlar dahilinde geri alınabilir. 
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Madde : 12 

1. İşbu Anlaşma, süreyle sınırlı olmaksızın yürürlükte kalacaktır. 
2. Âkit Taraflardan her biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirmek şartıyle, işbu An

laşmanın kendisi bakımından uygulanmasına son verebilir. 
3. Anlaşmanın feshi, bu husustaki beyanın Genel Sekreter tarafından tebellüğ edilmesinden 

6 ay sonra hüküm ifade eder. 

Madde : 13 

Avrupa Konsey Genel Sekreteri, Konsey üyesi devletler ve i$bu Anlaşmaya katılmış 
olan diğer devletler hükümetlerine aşağıdaki hususları bildirecektir. 

a) Onay veya kabul şartına bağlı olmayan imzaları, 
b) Onay veya kabul şartına bağlı imzalan, 
c) Sunulan onay, kabul veya katılma belgelerini, 
d) 9 ve 10 ncu maddeler gereğince Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihlerim, 
e) 11 nci maddenin 2 ve 3 ncü paragrafları gereğince yapılan beyanları, 
f) 12 nci madde hükmü gereğince yapılan fesih beyanlarını ve bunların hangi tarihten itiba

ren yürürlüğe gireceğim. 
Yukardaki hükümleri kabul hususunda usulüne uygun şekilde yetkiyi hak ve aşağıda isimleri 

yazılı bulunanlar, işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 
Anlaşma 22 Ocak 1965 tarihinde Strasburg'da, Fransızca ve İngilizce metinler aynı derecede 

muteber olmak ve Avrupa Konseyi arşivlerine saklanmak üzere tek nüsha halinde düzenlenmiş 
tir. Konsey Genel Sekreteri 'bunun onaylı birer kopyasını Anlaşmayı imzalayan ve ona katılan 
devletlere gönderecektir. 
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Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı . 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti Arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet Karasuları 
Arasındaki Deniz Hudut Hattının Tespiti Hakkında Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/104; 
C. Senatosu : 1/271) 

(Not : M. Menisi S. Sayı'sı : 53) 

Millet Meclisi 
denet Sekreterliği 1 i . <> . 1974 

Kanunlar Müdürlüyü 
Sayı : 755 

(T.'MHUTÎÎYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 6 . 1974 tarihli 96 ncı Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
Karadeniz'de Türk ve Sosyet Karasuları arasındaki Deniz Hudut Hattının tespiti hakkında Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Memduh Eh.şi 
Başkan vekili 

Millet Meclisi Başkanı V. 

Not : Bu tasarı 15 . 4 . 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş re Genel Kurulun 
4, 12, 13 . 6 . 1974 tarihli 91. 95 ve 96 ncı birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 53) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

('umhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu İH . (> . 1974 

Esas No. : 1/271 
Karar No. : 3 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin l.o . (i . 1974 tarihli 96 ncı Birleşiminde görüşülerek ayık oyla kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetli arasında 
Karadeniz'de Türk ve Sovyet Karasuları arasındaki Deniz Hudut hattının tespiti hakkında Protoko
lün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iş
tirakiyle 18 . 6 . 1974 günü yapılan Komisyonumuz toplantısında tetkik ve müzakere olundu. 
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Tasarının gerekçesinde sarahaten belirtilen hususlar, Komisyonumuzun uzun görüşmeleri sonu
cunda uygun mütalâa edildiğinden, mezkûr tasarı Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurala arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu Kanunda Başkan 
BaşkanvekiK 

Ankara 
H. O. Bekata 

Sözcü 
İstanbul 
E. Adalı 

Üye 
İzmir 

M. BozoMar 

Üye 
Trabzon 

Ti. Zaloğlu 

Üye 
Giresun 

7. Topaloğlu 

Üye 
Bursa 

S. Tral 

Üye 
Tabiî Üye 
A. Yüdrz 

Üye 
İzmir 

-V. Çağatay 

Üye 
Tekirdağ 

H. Mumcuoğlu 

Üye 
Corum 

S. Yalçuk 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİ (Tİ 
METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında Ka
radeniz'de Türk ve Sovyet Karasuları arasındaki 
Deniz Hudut Hattının tespiti hakkında Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti. Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında 17 Nisan 1973 tarihinde An
kara'da imzalanan, «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği Hükümeti arasında Karadeniz'de Türk ve 
Sovyet Karasuları arasındaki Deniz Hudut Hat
tının tespiti hakkında Protokolün onaylanması 
uvgun bulunmustur. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
vürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

DIŞİŞLEKİ, TURİZM YE TANITMA 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında Ka
radeniz'de Türk ve Sovyet Karasuları arasındaki 
Deniz Hudut Hattının tespiti hakkında Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE o. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde avnen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 360) 



— 3 — 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLERİ BİR
LİĞİ HÜKÜMETİ ARASINDA KARADENİZDE TÜRK VE SOVYET KARASULARI ARASIN

DAKİ DENİZ HUDUT HATTININ TESPİTİ HAKKINDA PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki iyi komşuluk iliş

kilerini gözününde bulundurarak ve, 
Karadenizde Türk ve Sovyet karasuları arasındaki deniz hudut hattını tespit etmeyi arzu ede

rek, 
Bu Protokolü akdetmeye karar vermişler ve bu maksatla kendi yetkili temsilcileri sıfatıyle, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tam yetkili Büyükelçi Mustafa Kenanoğlu'yu, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti tam yetkili Büyükelçi P. K. Yennoşiıri, 
Atamışlardır. 
Bu temsilciler, gerektiği şekilde ve tamamiyle usulüne uygun olarak düzenlendiği anlaşılan yet

ki belgelerini teati ettikten sonra aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

MADDE — 1 

Akit taraflar, Karadenizde Türk ve Sovyet karasuları arasında deniz hudut hattının, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki Devlet kara hududunun denizin 
kıyısında bulunan son noktasından başlayarak, 290 derece azimutu üzerinden, Türkiye Cumhuri
yeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği karasularının dış sınırı (12 deniz mili) ile kesiş
tiği noktaya kadar devam ettiği hususunda mutabık kalmışlardır. 

MADDE — 2 

Akit taraflar, Karedenizde Türk ve Sovyet karasuları arasındaki deniz hudut hattının mahallin
de işaretlenmesi ile ilgili bütün çalışmaları yapmak ve lüzumlu dokümanları düzenlemek üzere, eşit
lik esaslarına istinaden, her bir Taraftan 5'er kişi katılmak suretiyle Deniz Hududunu İşaretleme 
Müşterek Türk - Sovyet Komisyonunu kuracaklardır. Taraf Heyetleri, yukarıda zikredilen işlerin 
yapılması sırasında, lüzumlu miktarda, eksper ve teknik personel alabilirler. 

MADDE — 3 

Âkit Taraflar, Karadeniz ide Türk ve Sovyet karasuları arasındaki deniz hudut hattının işaretlen
mesi çalışmalarının yapılması ile ilgili bütün masrafları eşit bir şekilde karşılayacaklardır. 

MADDE — 4 

Bu Protokol tasdike tabi olup tasdik belgelerinin teatisi gününden itibaren yürürlüğe girecektir. 
Tasdik belgeleri mümkün olan en kısa zamanda Moskova'da teati edilecektir. 
Ankara'da Nisan 1973 tarihinde, Türkçe ve Rusça olmak üzere ikişer nüsha halinde düzenlen

miş olup her iki metin de aynı derecede muteberdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümetinin verdiği yetkiyle Hükümetinin verdiği yetkiyle 

Cumhuriyet Senatosu ('S. Sayısı : 369) 





Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 3 7 0 

Türkiye Cmuhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhu
riyeti arasında imzalanan Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Raporları (M. Meclisi : 1/61; C. Senatosu : 1 269) 

(Not : M. Meclisi S. ıSayisı : 55) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği li • 6 . .1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 437 

COIIIURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet 'Meclisinin 13 . 6 . 1974 tarihli 96 ncı Birleşiminde [görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyetti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun "bulunduğuna dair kanun tasa
rısı, dosyası lille birlikte »sunulmuştur. 

Saygılarumla, 
Memduh Ekşi 

Millet Meclisi Başkanı Y. 
Baskanvekili 

Not : Bu tasan 22 . 2 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş re Genel Ku
rulun 12, 13 . 6 . 1974 tarihli 95 ve 96 ncı birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 55) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu (raporu 
Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 18 . 6 . 1974 
Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/269 
Karar No. : 4 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Milleit Meclisinin 13 . 6 . 1974 »tarihli 96 ncı Ilirleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan Cezaî 
(Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin onaylanmasının uyigun bulunduğuna dair kanım tasa
rısı, ilgili Bakanlık temısilcilerinin. de iştirakiyle yapılan Dışişleri, Turizm ve Tanıtana Komisyonu 
toplantısında tetkik ve müzakere olundu. 



Gerekçede belirtilen kus uslar Komisyonumuzea da uygun mütalâa edildiğinden tasarı, Millet 
İM relisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna ;tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
şnvgı ile sunulur, 

Bu kanunda Bşk, 
Başkanvekili 

Ankara 
II. 0. Beke 

Bursa 
S. J'ral 

ita 

Sözcü 
İstanbul 

E. Adalı 

İzmir 
N. Çağatay 

Tekirdağ 
JI. Jîumcuoğhı 

İzmir 
J/. Bozol-îar 

Giresun 
/. T opal oğhı 

Çorum 
S. Yalcul-

Trabzon 
2?. Z al oğlu 

Tabiî Üye 
.1 . Yıldız 

(.' um lı v.-riyt t S t ita tos ıı 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 
Esas Xo. : 1/269 
Karar No. : 11 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

18 . 6 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 Haziran 1974 tarihli 9'İ ııcı Birleşiminde •görüşülerek açık <»y ile kaimi 
edilen. Türkiye. Cumhuriyeti ile Yugoslavya So.-.yalist Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan 
cezaî konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 14 Haziran 1974 tarihli ve 437 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle. Komisyonumuzun 18 Haziran 1974 tarihli Birleşiminde Dışiş
leri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcileri oV hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

i - Tasarı 8 Ekim 1973 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya. 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında, cezaî konularda adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere., son yıllarda yurt dışında ve özellikle Avrupa'da 
çalışan işçilerimizin sayısında önemli artışlar olmuş ve vatandaşlarımızın memlekete geliş ve gi
dişlerinde çoğunlukla karayolunu seçmeleri, Türkiye bakımından Yugoslavya'ya bir transit ülkesi 
niteliği kazandırmış ve bu yoğun trafiğin sonucu olarak da. özellikle işçi vatandaşlarımızın Yugos
lavya üzerinden geçişleri-süresinde işledikleri suçların sayısında önemli artış kaydedilmiş ve hu ne
denle. Yugoslavya'da vatandaşlarımızın çıkarlarının gereği gibi konin ab ilmesini ve taraf oldukları 
cezaî nitelikteki sorunların çözümlenmesini çabukluk ve etkinlik içinde sağlayacak bir sözleşmenin 
imzalanması zorunlulıığaı ortaya çıkmıştır. 

Cumhuriyet Senat l i s i ] ('S. 'Savısı : 370") 
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Ülkemizin de taraf olduğu, «Ceza işlerinde karşılıklı yardım Avrupa Sözleşmesi» ne uygun düşen 
ve başlıca; yardımlaşma taahhüdü, yardımlaşmanın kapsamı, yardımlaşmıanın ret halleri, istinabe
ler, tebligat, yazışma yollan, yazışma dili, taleplerin şekli, taleplerin muhtevası, taleplerin yerine 
getirilmesi, tanı'k ve bilirkişilerin dokunulmazlığı yardımlaşma giderleri, tazminat ve yol ile otur
ma giderleri, ve adlî sicil konulanın kapsayan işbu sözleşmenin uygun bulunduğuna dair tasan 
Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve o ncii maddeleri 'Komisyonumuzca da aynen kabul edil
mişti r. 

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

Başkan 
Samsun 

R. Rende ci 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. Ucıızal 

Kâtdp 
•Malatya 

X. Ak yurt 

Kastamonu 
A. Xusrct Tuna 

Ankara 
T. Kapantı 

•oplantıda bulunamadı. 

Amasya 
M. Zeren 

Toplantıda bul imanındı. 

Artvin 
R. Kocaman 

Bursa 
S. Kanalar 

Cunıhurbaşkanıtwa S. Ü. 
F. Celikbas 

Cumhurbaşlkanıııca S. Ü. 
N. Erim 

Toplantıda bul anamadı. 

Hatay 
II. Delivcli 

Zonguldak 
M. Ali Pestüci 

İstanbul 
F. Hakkı F sat oğlu 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 

İstanbul 
R. Erdem 

Cumhuriyet Senatosu (İS. Sayısı : 370) 
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Millet İMeclisinin Kaibul İEttiği 
Metin 

Türkiye {Cumhuriyeti ile Yugos
lavya \Sosyalist Federatif Cum
huriyeti arasında imzalanan Ce
zaî konularda Adlî Yardımlaşma 
Sözleşmesinin ^onaylanmasının 
uygun ^bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 8 Ekim 1978 
tarihinde Ankara'da imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Sosyalist Federatif Cum
huriyeti arasında Cezaî konu
larda Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin onaylanması uygun 
hulunmuştur. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür, 

Dışişleri, Turizm ve 'Tanıtma 
Komisyonunun Kaibul (Ettiği 

Metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Sosyalist Federatif Cum
huriyeti arasında imzalan Ce
zaî konulurda Adlî Yardımlaşma 
Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun 

iasarm 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kahul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Millet Mecli
since kahul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet (Komisyo
nunun toalbul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Sosyalist Federatif Cum
huriyeti arasında imzalanan 
Cezaî konularda Adlî Yardım
laşma Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna da

ir kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kahul 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 ÇS. 'Sayısı : 370) 
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Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cum
huriyeti arasında imzalanan Suçluların Geri Verilmesi Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Raporları (M. Meclisi : 1/62; C. Senatosu : 1/270) 

(Ndt : M. MecflM S. Salyısı : 56) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 6 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı - 4.71 

m i H U M Y E T SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 6 . 1974 tarihli 96 ncı Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan Suçlula
rın geri verilmesi Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Memeluh Ekşi 
Millet Meclisi Başkam Y. 

Başkan vekili 

Xot : Bu tasarı 28 . 2 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 12, 13 . 6 .1974 tarihli 95 ve 96 ncı birleşimlerinde e/örüsülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 5(>) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

('u mh ıtri yet S e n at osu 
Dışişleri, Turizm ve 18 . 6 . 1974 
Tanıtma Komisyonu 

Esas Xo. : 1/270 
Karar Xo. : 5 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 13 . 6 . 1974 tarihli 96 ncı Biıleşimdnide görüşülerek açık oyla kaibul edilen, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan Suçluların Gerive-
rilmesi Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun 18 . 6 .1974 tarihli toplantısında, ilgili bakanlık lem'siİĞilerinin de iştirakiyle 
incelendi ve görüşüldü. 
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Kanun tasarısının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar ko

misyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden, tasarı Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa say
gı ile sunulur. 

'Başkan 
Başkanvokili 

Ankara 
II. O. Behata 

'Sözcü 
İstanbul 
E. Adah 

•üye 
İzmir 

M. BozoMar 

<Üye 
Trabzon 

R. Z al oğlu 

tiye 
Bursa 

8. Ural 

üye 
I zmır 

X. Çağatay 

"Üye 
Giresun 

İ. T opal oğlu 

Üye 
Talbiî Üye 
A. Yıldız 

üye 
Tekirdağ 

H. Mumcouğlu 

Üye 
Çorum 

S. Yalcuk 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve adalet 

Komisyonu 
Esas Xo. : 1/270 
Kurar Xo: : 12 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

18 . 6 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 Haziran 1974 tarihli 96 ncı Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul 
edilen, Türkiye 'Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Suçluların Geri Yerilmesi Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, 
Millet Meclisi Başkanlığının 14 Haziran 1974 tarihli ve 471 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senato
su Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 18 Haziran 1974 tarihli Birleşiminde Dışişleri 
Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı 17 Kasım 1973 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında suçluların geri verilmesi sözleşmesi» nin onaylanmasının 
uygun bulunmasını öngörmektedir. 

Tasarıya esas sözleşme, 6 Haziran 1934 tarihinde Türkiye ile Yugoslavya arasında imzalanan 
«Ladei Mücrimin Mukavelesi» nin yerini almak üzere, iki ülke arasında bu defa 17 Kasım 1973 ta
rihinde imzalanmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 371) 
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Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere, değişen dünya koşullarına paralel olarak, son yıl
larda, uluslararası hukuk anlayışı ve bu arada uluslararası kodifikasyon çalışmaları kapsamın
da günlümüzün ihtdyaçlanna gereği gibi cevap verebilecek biçinıde g'orckli değişikliklerin yapıldığı 
bilinen bir gerçektir. Tasarıya esas sözleşme de dm anlayış içinde gerçekleştirilmiştir. 

İyi ilişkilerde hukuk üstünlüğüne saygı ilkesine ve «suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşme
si» nin özüne uygun düşen ve başlıca; suçluların geri verilme yükümlülüğü, geri verilmeyi gerek
tiren ve gerektirmeyen fiil ve haller, geri verilme taleplerinin şekil re muhtevası, tutuklama, geri. 
verilmesi gereken kimsenin ve eşyanın teslimi gibi konuların günümüzün gerçeklerine cevap vere
cek biçimde ve ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesini öngörmekte olan işbu sözleşmenin uygun bu
lunduğuna dair tasarı, Komisyonumuzca da aynı gerekçelere kat ılınmak sureti ile Komisyonumuz
ca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 neü maddeleri Komisyonıımuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere saygı .ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. Ucuzal 

Kâtip 
Malatya 

N. Akyurt 

Kastamonu 
A. Nıısret Tuna 

Ankara 
T. Kapanlı 

Toplaritıda buluna ma'dı. 

Amasya 
M. Zeren 

Toplantıda bulunamadı. 

Artvin 
R. Kocaman 

Bursa 
§. Kayalar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
F. Celikhas 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Erim 

Topl a nt id a bul u n a m a d ı. 

Hatay 
M. DtUveli 

Zonguldak 
M. Ali Pestilci 

İstanbul 
F. Halikı Fmtoğlu 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 

İstanbul 
R. Erdem 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 37İ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Sosyalist Federatif 
Cumhuriyeti arasında imzala
nan suçluların geri verilmesi 
Sözleşm esinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 17 Kasım 1973 
tarihinde Ankara'da imzalanan 
«Türkiye Cumihuriyeti ile Yu
goslavya Sosyalist Federatif 
Cumhuriyeti arasında suçlula
rın geri verilmesi Sözleşmesi» 
nin onaylanması uygun bulun-
aııuştur. 

MADDE 2. — B u kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

— 4 — 

Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyo

nunum kaibul ettiği metim 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Sosyalist Federatif 
Cumhuriyeti arasında imzala
nan suçluların geri verilmesi 
Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

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

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

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

Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun kabul ettiği metim 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Sosyalist Federatif 
Cumhuriyeti arasında imzala
nan suçluların geri verilmesi 
Sözleşm esinin <pnaylanmasınm 
uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen ka.bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 371) 



Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları Hakkındaki 6953 Sayılı 
Kanuna Ek Kanun Teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

(M. Meclisi : 2 /239; C. Senatosu : 2 /78) 

12 . 6 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«Ege Üniversitesinin kuruluş, kadroları hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek Kanun» teklifimiz, 
gerekçesi ve cetvelleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

önemine ve ivediliğine binaen, tatilden önce kanunlaşmasına ilgi ve yardımlarınızı saygıları
mızla rica eleriz. 

İzmir Milletvekili izmir Milletvekili Malatya Milletvekili 
K. Önder Y. Çakmur M. Delikaya 

Aydın Milletvekili Denizli Milletvekili izmir Milletvekili 
8. Koç H. Oral C. Karagözoğlu 

izmir Milletvekili izmir Milletvekili Artvin 
S. Genç E. Özen T. Altunkaya 

Denizli 
H. Ercelik 

GEREKÇE 

Ege Üniversitesi, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 43 ncü maddesi uyarınca, mevcutlara 
ilâveten üç fakülte ve dokuz yüksek okulu daha hizmete açma çabasındadır. 

Devlet Planlama Teşkilâtının ve Yüksek Öğretim Kurulunun da uygun bulduğu bu müessesele
re ait kanunî kuruluş formaliteleri tamamlanmış bulunmaktadır. 

Bir taraftan üniversitemiz kendi akademik organizasyonunu tamamlama niteliğinde olan bu 
girişim, diğer taraftan yüksek öğretimin yurt sathına yayılması konusunda da önemli bir atılım 
teşkil etmektedir. 

Ancak, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Eczacılık fakülteleri ile Lisans Üstü Yüksek Okulu, 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Gıda Teknolojisi Yüksek Okulu; Balıkesir, Buca, Denizli, 
Aydın, İzmir, Manisa Ön Lisans Yüksek okulları olarak planlanan bu kuruluşların 1974 - 1975 öğ
retim yılında hizmete açılabilmeleri için akademik kadrolara ihtiyaç vardır. 

Bunlara ait bina hazırlıkları mahallen yapılmış; ödenek ihtiyaçlarının ise Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanlıkları bütçelerindeki fonlardan karşılanabileceği tespit edilmiştir. Bir kısım ödenek 
de Ege Üniversitesi bütçesinde yer almıştır. 

Bu kuruluşlardan Lisans Üstü Yüksek Okulu için özel bir akademik kadroya ihtiyaç yoktur. 
Çünkü bu okula ait eğitim ve öğretim hizmetleri, akademik bir düzenleme ile kadrosuz karşılana
caktır. Diğer 11 kuruluşa ait kadroların 1974 yılı Genel Bütçe Kanununun 27 nci maddesinde Hü-
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kümete tanınan yetkiyle sağlanacağı düşünülmüş ise de, Anayasa Mahkemesi tarafından 1765 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin son zamanlarda iptal edilmiş bulunması, bu kadroların özel bir 
kanunla ihdasını zorunlu hale getirmiştir. Bu ihtiyacın bir Hükümet tasarısı ile temini ise epe}7ce 
zamana ihtiyaç gösterecek ve kanunun parlamento tatilinden önce çıkmasını imkânsızlaştıracaktır. 
Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarının görüşleri de dikkate alınarak hazırlanan ilişik teklifimiz 
tatilden önce kanunlaştığı takdirde, bu kanunla sağlanacak kadrolar, sözü geçen kuruluşların önü
müzdeki yeni ders yılından itibaren hizmete açılmalarını ve en az 2 000'den fazla gencin daha 
yüksek öğrenime başlamasını mümkün kılacaktır. Teklifimiz 4 maddeden ibarettir. 

Bunlardan birinci madde, yeni kuruluşlar için konulan kadroları; ikinci madde, bu kadrolar
dan 1974 malî yılında kullanılmayacak olanlarını göstermektedir. 

Üçüncü ve dördüncü maddeler ise yürürlük ve yürütme hükümlerini kapsamaktadır, 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 20 . 6 . 1974 

Esas No.: 2/239 
Karar No. : 40 

Cumlhurülyteıt Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan, İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 arkadaşının, Ege 
Üniversitesinin kuruluş kadroları hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, Ege Üni
versitesi, Millî Eğitim ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi, gö
rüşüldü ; 

Teklif, gerekçesi ve Üniversite temsilcisinin verdiği bilgilerden, Ege Üniversitesi, 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 43 ncü maddesi uyarınca, mevcutlara ilâveten üç fakülte ve dokuz 
yüksek okulu daha hizmete açma çabasında olduğu, 

Devlet Planlama Teşkilâtının ve Yüksek öğretim Kurulunun da uygun bulduğu bu müesse
selere ait kanunî kuruluş formaliteleri tamamlanmış bulunduğu, 

Bir taraftan Üniversitenin kendi akademik organizasyonunu tamamlama niteliğinde olan bu 
girişim, diğer taraftan yüksek öğretimin yurt sathına yayılması konusunda da önemli bir atı
lım teşkil ettiği, 

Ancak, Sosyal Bilimler, G-üzel Sanatlar ve Eczacılık fakülteleri ile Lisans Üstü Yüksek Oku
lu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Gıda, Teknolojisi Yüksek Okulu; Balıkesir, Buca, 
Denizli, Aydın, İzmir, Manisa Ön Lisans Yüksek Okulları olarak planlanan bu kuruluşların 
1974 - 1975 öğretim yılında hizmete, açıla.bilmeleri için akademik kadrolara ihtiyaç olduğu, 

Bunlara ait bina hazırlıkları mahallen yapılmış; ödenek ihtiyaçlarının ise Maliye ve Millî 
Eğitim bakamlikları bütçelerindeki fonlardan karşılanabileceği, bir kısım ödeneğin de Ege 
Üniversitesi bütçesinde yer aldığı, 

Yeni ders 3al1nda.11 itibaren hizmete açılmaları ve en az 2 000'den fazla gencin daha yüksek öğ
renime Ibaşlamasmm mümkün .olacağı, hiamıtlerin yürütülmesi için 1 nci madde ile (1) sayılı cet
velde gösterilen Sosyal Bilimler Fakültesi için (50), Eczacılık Fakültesi için (49), Güzel Sanat
lar Fakültesi için (48), Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu için (51), Gıda Teknolojisi Yük
sek Okulu için (35), Balıkesir, Buca ve Denizli Mühendislik Bilimleri Ön Lisans Yüksek okul
ları için 26'şar, Aydın, İzmir ve Manisa İktisadî ve Ticarî Bilimler Ön Lisans Yüksek okulları 
için 24'er öğretim üye ve asistan, öğretim görevlileri ve diğer yardımcıları kadrolarına ihtiyaç 
olduğu, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 373) 
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Bu kuruluşlardan Lisans Üstü Yüksek Okulu için özel bir akademik kadroya ihtiyaç olma
dığı. Çünkü bu okula ait eğitim ve öğretim hizmetleri akademik bir düzenleme ile kadrosuz kar
şılanabileceği!, diğer 2 kuruluşa ait kadroların 1974 yılı Genel Bütçe Kanununun 27 nci mad
desinde Hükümete tanınan yetki ile sağlanacağı düşünülmüş ise de, Anayasa Mahkemesi tara
fından 165 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin iptal edilmiş bulunması sebebiyle bu kadroların 
özel bir kanunla ihdasının zorunlu olduğu nokta sundan hareket edilerek 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununa göre idarelerin mevcut ve yeniden alacağı 
kadrolarının bütçe kanunlarına eklenmesi öngörüldüğü cihetle, Anayasanın 94 ncü maddesinde 
takip edilen sistemin izlenmesinin zorunluluğu karşısında kadrolarla ilişkin kanun tasarı ve tek
lifi! eninin Bütçe Karma Komisyonunca görüşülerek karara bağlanması kararlaştırılarak maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Teklif, Yukarıdaki gerekçeler muvacehesinde Komisyonumuzca olumlu karşılanarak bağlı cet-
velleriyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
S i vals 

1. Durakoğlıu 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

Arjtvin 
T. AltunJiaya 

Aydın 
M. S. Koç 

Bolu 
K. Demir 

Çanakkale 
O. O. Can eri 

Denizli 
/ / . O rai 

Edirne 
İ. Ertem 

Elazığ 
/ / . Buz 

Erzurum 
R. Danışman 

Gaziantep 
y. Öztürkmen 

Giresun 
O. Yılmaz 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

İzmir 
y. Ergenekon 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

İzmir 
A. K. Önder 

Kars 
K. Ok yay 

Kars 
il/. Şâmiloğlu. 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kayseri 
II. Neıkîboğlu 

Konya 
F. Özlen 

Kütahya 
A. Af. Ablum 

Malatya, 
H. Gökçe 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
77. Abbas 

Yozgat 
S. E. Ergin 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 373) 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ KEMAL ÖNDER ve 9 
ARKADAŞININ KANUN TEKLİFİ 

Ege Üniversitesinin (Kuruluş kadroları hakkındaki 
6953 sayılı Kanuna >ek kanun 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi bünyesinde 
mevcutlara ilâveten, 17ı5;0 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 43 neü maddesi uyarınca; 

I - Üniversiteye bağlı olarak .'kurulan; 
•a) iSoısyal 'Bilimler Fakültesi, 
Ib) Güzel Sanatlar Fakültesi, 
ıc)' Eczacılık Fakültesi, 
ç) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, 

II - Ziraait Fakültesine ibağlı Gıda Teknolojisi 
Yüksek Okulu, 

III - Mühendislik Bilimleri Fakültesine bağlı, 
a) Balıkesir Mühendislik Bilimleri Ön Li

sans Yüksek Okulu, 
Ib) Buca Mühendislik Bilimleri Ön Lisans 

Yüksek Okulu, 
ıc) Denizli Mühendislik Biliml'eri Ön Lisans 

Yüksek Okulu, 
IV - İktfeadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi

ne bağlı, 
a) Aydın İktisadî ve Ticarî Bilimler Ön 

Lisans Yüksek Okulu, 

Ib) İzmir İktisadî ve Ticarî Bilimler Ön l i 
sans Yüksek Okulu, 

c) iManiısa İktisadî ve Ticarî Bilimler Ön 
Lisans Yüksek Okulu, 
akademik personel kadroları ilişik (1) sayılı 
ce t velide gösterilmiştir. 

MADDE 2. — (I) sayılı cetvelde gösterilen 
'kadrolardan ilişik (II) sayılı cetveldeki kadro
lar 1974 malî yılında kullanılmaz. 

-MADDE 3. — Bu 'kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ege Üniversitesinin kuruluş kadroları hakkındaki 
6953 sayılı Kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
'kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 neti maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 373) 
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Teklife Bağlı Cetveller 

I - SAYILI CETVEL 

Sosyal Bilimler Fakültesi 

Öğr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Öğr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Üye 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve 

Sınıfı 

; Asis. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Görevlileri ve 
» 
» 
» 
» 
* 
» 

diğer 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yard. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kadro unvanı 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

Eczacılık Fakültesi 

Öğr. Üye ve Asis. Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Okutman 

» 
» 
» 
>:> 
>* 
38* 

» 
?!'• 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Görevlileri 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Güzel Sanatlar Fakültesi 
Sınıfı Kadro unvanı Adet Derece 

Öğr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Öğr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ü 

G 

ye 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve Asüs. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

örevlileri ve 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

diğer 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yard. 
» 
» 
» 
» 
.» 
» 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

6 
2 
4 
6 
4 
6 
7 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3 
4 
5 
6 
3 
4 
6 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 

Öğr. Üye ve Asis. 
» 
» 
» 
» 
»i 

»: 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
>̂  
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Öğr. Görevlileri ve diğer Yard. 
» » » » 
» » » » 

Porfesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

48 

3 
2 
3 
4 
5 

10 
10 
10 

1 
1 
2 

1 
•7 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
5 
6 

51 

Öğr. Üye ve Asis. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
>̂  
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gıda Teknolojisi Yüksek Okulu 

Profesör 
Doçent 

» 
xVsistan 

» 
» 
» 

4 
2 
9 

4 
4 
4 
5 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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Sınıfı 

Öğr. Crörevlileri ve diğer Yard 
» » » » 
» » » s> 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Kadro 

Uzman 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

unvanı Adet 

1 
1 
2 
1 
1 
2 

Deıocı 

•> 
o 
4 
6 
4 
5 
6 

Balıkesir Mühendislik Bilimleri önlisans 
Yüksek Okulu 

Öğr. Üye ve Asis. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Öğr. Görevlileri ve diğer Yard. 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» >> » » 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» . 
» 

Uzman 
»ı 
» 

Okutman 
» 
» 

35 

4 
1 
2 
3 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
4 
6 
• * 

8 
4 
5 
G 
4 
5 
6 

26 

Buca Mühendislik Bilimleri önlisans Yüksek Okulu 

Öğr. Üye ve Asis. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Öğr. Görevlileri ve diğer Yard. 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Uzman 
>> 
» 

Okutman 
» 
» 

26 
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Denizli Mühendislik Bilimleri önlisans 
Yüksek Okulu 

Sınıfı Kadro unvanı 

Öğr. üye ve Asıs. Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Öğr. Görevlileri ve diğer Yard. Uzman 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » Okutman 
» » » » » 
» >> » » » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aydın iktisadî ve Ticarî Bilimler önlisans 
Yüksek Okulu 

Profesör 
Doçent 

» 
Asistan 

» 
» 
» 

Öğr. Görevlileri ve diğer Yard. Uzman 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » Okutman 
» » » » » 
» » » » » 

,ğr. 
» 
»i 

» 
» 
» 
» 

Üye 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve Asis. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İzmir iktisadî ve Ticarî Bilimler önlisans 
Yüksek Okulu 

Öğr. Üye ve Asis. Profesör 
Doçent 

» 
Asistan 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Kadro unvanı 

Uzman 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

Adet 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

Sınıfı 

Öğr. Görevlileri ve diğer Yard. 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

24 

Manisa İktisadî ve Ticarî Bilimler önlisans 
Yüksek Okulu 

Profesör 3 
Doçent 1 

» 2 
Asistan 2 

» 2 
» 3 
» 3 

Öğr. Görevlileri ve diğer Yard. Uzman 1 
» » » » » 1 
» » » » » 1 

Okutman 1 

Öğr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Üye 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve Asis. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » » » 
» » » » » 
» » » » » 

91 
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II - SAYILI CETVEL 

Sosyal Bilimler Fakültesi 

Sınıfı Kadro unvanı 

Öğr. Üye ve Asis. Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 

» 
Öğr. Görevlileri ve diğer Yard. Uzman 

>•> » » » » 
» » • » • » Okutman 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Eczacılık Faklütesi 

Öğr. 
» 
» 
» 
» 

Öğr. 
» 
» 
» 
>:> 

Üye ve 
» 
» 
» 
» 

Görevi il; 
» 
» 
» 
» 

As. 
» 
» 
» 
» 

31*İ 

İS. 

ve diğ 
» 
» 
» 
'» 

er "Y 'ar d 
» 
» 
>ı 

» 

Profesör 
Doçent 
Asistan 

» 
» 

Uzman 
» 

Okutman 
» 
» 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Öğr. Üye ve Asis. Profesör 
» » » Doc-ent 

•» » » Asistan 
-•> » » » 

» » » » 
öğr. Görevlileri ve diğer Yard, Uzman 

» » » » 
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Sınıfı 

Öğr. Üye ve Asis. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 

Kadro unvanı 

Profesör 
Doçent, 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Adet Derece 

1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 

1 
2 
3 
j 

6 
7 
8 

16 

Gıda Teknolojisi Yüksek Okulu 

Öğr. Üye YC Asis. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

1 
1 
1 
.1 
1 
I 
1 

1 
2 
>.) 
4 
5 
fi 
7 

öğr. Üye ve Asis. 
» » » 

Balıkesir Mühendislik Bilimleri onlisans 
Yüksek Okulu 

Profesör 
Doçent 

Oğr. Uy o ve 
» » 

Asis. 
» 

Buca Mühendislik Bilimleri onlisans 

Yüksek Okulu 
Profesör 
Doçent 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 373) 
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Denizli Mühendislik Bilimleri onlisans 
Yüksek Okulu 

Sınıfı Kadro unvanı Adet Derece 

Aydın İktisadî ve Ticarî Bilimler onlisans 
Yüksek Okulu 

Öğr. Üye ve Asi s. Profesör 

izmir iktisadî ve Ticarî Bilimler onlisans 
Yüksek Okulu 

öğr. Üye ve Asis. Profesör 

Manisa iktisadî ve Ticarî Bilimler onlisans 
Yüksek Okulu 

Öğr. Üye ve Asis. Profesör 

öğr. Üye Ye Asis. Profesör 1 1 
s» » » Doçent 1 4 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller 

TeMife bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller aynen 'kabul edilmiştir. 

• • ^»* • • 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 373) 



Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 3 8 1 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı Cet
vellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/182; C. Senatosu : 1/272) 

T. C. 
Ba§bakanhk 24 . 6 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1846/374? 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 6 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

©ereğinin yapılmaisını saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. N. Erbakan 

Başbakan V. 

GEREKÇE 

113 - 04 - 3.001. Muhtaç ve körlere yardım : 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal hizmetleri meyanmda yer alan kör ve muhtaçlara yardım 

için 1974 yılı bütçesinin 113-04-3.001. (Muhtaç ve körlere yardım) faaliyetine (700) köre ayda 
(90) ar lira, (650) muhtaca (75) er lira aylık yardım yapılmak üzere toplam (1 473 000) lira öde
nek konulmuştur. 

Bahse konu programdan aylık alan kör ve muhtaçlar tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
yapmış oldukları müracaatlarında aylık yardımlarının bugünkü geçim şartları karşısında az oldu
ğundan bahisle, yapılan yardımın yükseltilmesini istemektedirler. 

Bu nedenle, bugünkü hayat şartları karşısında ilgililerine yapılan yardımın pek az görüldü
ğünden, geçimlerini sağlama bakımından hiç olmazsa kör aylığının (90) liradan (250) liraya, 
muhtaç aylığının (75) liradan (200) liraya yükseltilmesi ve bu artış nedeniyle doğan (2 187 000) 
lira farkın (1) sayılı cetvelde yazılı faaliyetin ilgili harcama kalemine eklenmesinin. 

113-07-1.001. Vakıf Gureba Hastanesi tedavi hizmetleri : 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal hizmetlerinin çok önemli bir yönünü teşkil eden Vakıf Gu
reba Hastanesinin yakacak alımları için 1973 malî yılında (618 522) lira kesin harcama yapıldığı, 
bu harcama için 1974 yılı bütçesine (505 160) lira ödenek konulmuş ise de; 1973 - 1974 yıllarında 
yakacak maddelerine % 50'nin üzerinde yapılan zamlar dikkate alınamamış olduğu müşahede edil
mekle hastane hizmetlerinin normal yürütülmesini temin bakımından ve kati ihtiyaç görülen 
(400 000) liranın (1) sayılı cetvelde yazılı faaliyetin ilgili harcama kalemine eklenmesi, zorunlu 
görülmüştür. 



__ 2 — 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 113 - 06 - 3.002. Dernek, birlik, sandık, kurum, sendika, vakıf ve 
benzeri teşekküllere ödemeler faaliyetinin 961 harcama kalemine konulan (10 000 000) lira ile ayrı
ca 113 - 06 - 3.003. Camilerini yaptıracak köylere yapılacak malzeme ve yardım fonu faaliyetinin 
963 ncü harcama kalemine konulan (25 000 000) liranın münhasıran camilerin yapım ve onarımı 
için konulmuş olduğundan Dernekler Kanununun 50 nci maddesindeki kayıtlar sebebiyle gayesi ca
mi yapım ve onarımı olan derneklere tahsisinde müşkülât arzetmekte olduğundan ödemeye imkân 
sağlamak amacıyle bu Derneklerin menafii umumlyeye hadim Dernekler sayılmalarına hacet kal
maksızın, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve sair ilgili Resmî mercilerin denetimi altında ve hazırlanan 
yönetmelik hükümleri çerçevesi içinde harcanması zorunlu olduğundan işbu hükmün (R) formülü
ne alınması uygun görülmüştür. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komiyonu 4 . 7 . 1974 

Esas No. : 1/182 
Karar No. : 41 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyur ulan «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa. 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı». Devlet Bakanı ve Maliye Ba
kanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda incelendi ve görüşüldü: 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sosyal Hizmetleri arasında yer alan kör ve muhtaçlara yardım 
için 1974 malî yılı Bütçesinin 113-04-3-001 (Muhtaç ve körlere yardım) faaliyetine toplam 
(1 473 000) lira ödenek konulmuştur. 

Bugünkü yaşaim koşulları dikkate alınınca, hiç olmazsa kör aylığının (90) liradan (250) lira
ya; muhtaç aylığının (75) liradan (200) liraya yükseltilmesi ve artıştan doğan (2 187 000i) 
lira farkın (1) sayılı cetvelde yazılı faaliyetin ilgili harcama kalemine eklenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, anılan Genel Müdürlüğün sosyal hizmetlerinin önemli bir bölümünü teşkil eden Va
kıf Gureba Hastanesinin yakacak alımları için 1974 malî yılı bütçesine konan (505 160) liralık 
ödenek, yakacak maddelerine yapılan % 50'nin üstündeki zamlar dikkate alınınca, bu mikta
rın yetişmiyeceği ortadadır. Bu nedenle ilgili hare anı a kalemine (400 000) liranın eklenmesi zo
runlu görülmekte dir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 113-06-3-002 Dernek, Birlik, Sandık, Kurum, Sendika, Vakıf ve 
benzeri teşekküllere ödemeler faaliyetinin 961 harcama kalemine konulan (10 000 000) lira ile 
113-06-3-003 camilerini yaptıracak köylere yapılacak malzeme ve yardım fonu faaliyetinin 963 
harcama kalemine konulan (25 OOO 000) liranın, Dernekler Kanununun 50 nci maddesindeki kı
sıtlayıcı hükümler nedeniyle bu derneklerin meıafii umunıiyeye hadim dernekler sayılmaların a 
lüzum kalmaksızın, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili resmî kuruluşların denetimi al
tında ve, hazırlanan yönetmelik gereğince harcanması zorunlu görüldüğünden, bu hükmün (R) 
formülüne alınması gerekmektedir. 

Vııkarıdaki açıklanan gerekçelerin doğrultusunda hazırlanan bu tasarı. Komisyonumuzca olum
lu bulunarak maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 

Cumhuriyet Senatsmı (S. »Sayısı : 381 ) 
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Tasarının 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleriyle bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

. i . Durtikoğhı 

Çanakkale 
0. 0. Çaneri 

Giresun 
0. Yılmaz 

İstanbul 
M. Tüzün 

T mzada bulunamadı 

Kütahya 
A. M. Abhım 

Tokat 
/ / . Abbas 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Denizli 
//. Ora! 

Gümüşhani' 
T. Yücel 

İzini r 
(\ Karayözoğlu 

.Malatya 
M. Delikaya 

İmzada bulunamatlı 

.1. 
Ti 
N. 

rabzon 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

Elâzığ 
H. Buz 

İçel 
L. Bilgen 

Kayseri 
(J. Cebeci 

üVluş 
/. İlhan 

Ağanoğhı 

Aydın 
M. S. Koc 

Erzurum 
R. Danışman 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Konya 
F. Özlen 

Bize 
T. Doğan 

Yozgaıt 
V. Uyar 

(\ımhurivet Senats'ou S. Sayısı : 381 
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HÜKÜMET TASARISI 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
ilişik (I) sayılı ödenek cetvelinde yazılı tertip
lerine (2 587 000) liralık ek ödenek verilmiş
tir. . 

MADDE 2. — Birinci madde ile verilen 
(2 587 000) liralık ek ödeneğin ayrıntılı harca
ma kalemlerine dağılımı ilişik (2) sayılı uygu
lama cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel .Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin (3) kod numaralı (Özel Gelirler) gelir 
türünün 2-0. (Geçen yıllardan devrolunaıı na
kit) kesimine (2 587 000) lira eklenmiştir. 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli 
cetvelde yazılı ilişik (3) sayılı cetvelde belirti
len harcama formülü, ilişik (4) sayılı cetvelde 
yazılı olduğu şekilde değ'iştirilmiş ve ilişik (5) 
sayılı cetvel eklenmiştir. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütül'. 

22 . 6 . 1974 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

V. Erbakan 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
.Maliye Bakanı 

D. Baykal 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

S. Cizrelioğlu 
Çalışma Bakanı 

Ö. Sav 

Başbakan V. 
X. Erbakan 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Dışişleri Bakam V. 
H. Işık 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Birc/it 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTÎĞÎ METÎN 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa, Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarım 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. -— Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
O. Eyühoğlu 

.Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

Millî Eğitim Bakam 
Jl. Üst ün dağ 

Devlet Bakanı V. 
D. Baykal 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Güm. ve Tekel Bakam Gıda - Tarım ve H. Bakanı 
M. Türkmenoğlu K. Özal 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
A. Doğru C. Kayra 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Orman Bakanı 
.1. Topuz M. Ok A. Şener 

Gençlik ve Spor Bakanı V. 
O. Bir git 

Gıımhurivet Senatsoıı S. Sayısı : 381) 
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Hükümet Tasarısına Bağlı Cetveller 

Hizmetin Tertibi 

1 
QC 

. Ö 
E. 

i j 

*"t 

, 
«1 

:<-

r^5 

s o rt3 

. ̂ . o 

rt 

^3 
C3 

^ r ^ 

c 

F S 
Ki - d 

işi em 

A ç ı k l a m a Miktar 

(1) SAYILI OETVEL 

Va/Mai' Genel Müdıiıfllüğii 

(A) 

113 SOSYAL YARDIM VE KÜLTÜREL TESİS KURMA 2 587 000 

04 ÇEŞİTLİ VAKFİYELERİN ŞARTLARINI GERÇEK
LEŞTİRME 2 187 000 

001 Muhtaç ve Körlere Yardım 
900 Transferler 

07 VAKIF GUREBA HASTAN KSl TEDAVİ HİZ
METLERİ 

1 
001 Vakıf Gureba Hastanesi Tedavi Hizmetleri 

400 Tüketim malları ve malzeme alınılan 

Toplam 2 587 000 

2 
2 

4-

187 
187 

000 
ono 

400 000 

400 000 

Cumhuriyet Senatsou (S. Sayısı : 381) 



İşlem. : 

~ £i A ç ı k l a m a Miktar 

(2) SAYILI CETVEL 

Vakıflar Genetî Müdürlüğü 

SOSYAL YARDIM VE KÜLTÜREL TESİS KURMA 2 587 000 

ÇEŞİTLİ VAKFİYELERİN ŞARTLARINI GER
ÇEKLEŞTİRME 

Muhtaç ve Körlere Yardım 
.900 Transferler 2 187 000 

960 Sosyal Transferler 2 167 O00 

969 Transferler l2 187 OÖO 

VAKIF GUREBA HASTANESİ TEDAVİ HİZ
METLERİ 

Vakıf Gureba Hastanesi Tedavi Hizmetleri 
400 Tüketim mallan ve malzeme alınılan 400 000 

430 Yakacak ve akaryakıt alımları ' 400 000 

431 Yakacak alımları + 400 000 

Toplam 2 587 OÛO 

Cumhuriyet Senats'mı ("S. Sayısı : 'SS1 ) 
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<:]) SAYILI CETVEL 

Vakıflar G-enel MMiüTÜlüğii 

(R) CETVELİ 

MUHTAÇ VE KÖRLERE YARDIM : 
Geçimini temin edecek geliri olmayan ve bir iş göremeyecek kadar yaşlı ve malûl olan veya 

yetim olduğu anlaşılan (650) muhtaca ayda (75)'şer lira, (700) köre ayda (90Var lira aylık tahsi
si suretiyle yapılacak yardım, 969 harcama kaleminden ödenir. 

ı 4) «AYILI CETVEL 

Vakıflar G-enel MMiirflüğü 

ı Ih CETVELİ 

MUHTAÇ VE KÖRLERE YARDIM : 
(-reçVııini temin edecek geliri olmayan ve bir iş göremeyecek kadar yaslı ve malûl olan veya 

yetim olduğu anlaşılan (650) muhtaca ayda (200)'er lira, (700) köre ayda (250)'şer lira aylık 
tahsisi suretiyle yapılacak yardım, 969 harcama kaleminden ödenir. 

(5) SAYILI CETVEL 

Vakıflar GeneU MMLiflüğ'ü 

f R) CETVELİ 

1U) - 0'!) - :>.0U2. Dernek, Birlik, Sandık, Kıuuın, Sendika, Yakıl' ve benzeri teşekküllere öde
meler 

1/18 - l/ö - o.00$. Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malzeme ve Vardım Fonu. 
LGo'O Sayılı Kanunun 50 nci maddesindeki kayıtlara tabi olmaksızın camilerin yapı ve onarını 

gayesiyle kuru']muş, olan derneklere yapılacak her türlü yardrm. yııkaı-ıda yazılı faaliyetlerin ilgili 
9(il ve 96o ncü harcanın kalemlerinden ödenil-. 

Bütçe Kınına Komisyonunun kabul ettiği met ut bağlı cetveller 

C E T V E L L E K 

asarı va bağlı 1. 2. 3. 4 ve 5 savıl ı cetveller avnen kail mi edilmiştir. 

M . ^ r t 

Cumhuriyet Senatsou (S. Sayısı : 381) 




