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GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 88.02 pozis
yonuna dâhil bir kısım 'eşyanın Gümrük Vergi
sinden muafiyetine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince ka'bul 'olunan metni ikinci defa 
açık oya sunuldu ve kanun kabul olundu. 

"Ereğli Şirketinden alman liman, demiryolu 
ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollarının 
işletilmesi ve Havza'da'ki deniz işlerinin inhisar 
altına alınması hakkındaki 3241 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin 1 nci numarasının değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
ka'bul olunan metni 'üzerinde görüşüldü ve ka
nun ka'bul edildi. 

istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 
arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde 
çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve raporlar üzerinde yapılan görüşme
lerden sonra, Sosyal İşler Komisyonunca be
nimsenen Millet Meclisi 'Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonu metninin müzakereye esas alın
masına dair Sosyal tşler Komisyonu Başkanı 
Cevdet GelMoğlu 'ııun önergesi kabul olundu ve 

teklif bu esasa göre hazırlanmak üzere, komis
yona geriverildi. 

Başbakan İsmet İnönü; son Küba olayları
nın doğurduğu milletlerarası siyasi durum ve 
Türk Hükümetinin tutumu hakkında açıklama
da bulundu. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi üzerin
de yapılan görüşmeler ısonunda 1 ve 2 nci mad
deler tadilen, 3 ncü madde aynen, 4, 5, 6 ve 7 
nci maddeler birleştirilerek 4 neü madde ola
rak tadilen, 9 ncu madde 6 nci 'madde olarak 
aynen, 10 ncu madde 7 nci madde olarak tadi
len 11 nci madde 8 nci ve 13 ncü madde 9 ncu 
madde olarak aynen kabul olundu ve 5 nci 
madde olan 8 nci madde ile 11, 12 ve 13 ncü 
madde olan 15, 16 ve 17 nci maddeler komisyo
na geriveri'ldi. 

'25 . 10 . 1962 Perşembe «günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

'Başkan Kâtip 
Başkanvekili Zonguldak 
Sırrı Atalay Tarım Remzi Baltan 

Kâtip 
Ordu 

Şevket Koksal 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 

Cevdet Geboîoğlurnun, Bitlis Tütün Fabrikası
nın modernleştirilmesi ve tevsii hakkında ne 
düşünüldüğüne dair,'sözlü sora önergesi Güm
rük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/114) 

2. — Cumhuriyet 'Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, bu yıl Ankara ve Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin giriş imtihanla ri
na giren ve kazanan talebelere dair, sözlü soru 
önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/115) 

2. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet 'Senatosu İçtüzük 'Komisyonu rapo
ru üzerinde giörüşülmüş ve komisyona geriveri-
len 23, 37 ve 41 nci maddeler hariç, 14 - 40 
nci maddeye kadar (40 nci madde dâhil) ka
bul olundu, 

BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvetkili Zonguldak 
ibrahim Şevki Atasağurt Tarık Remzi Baltan 

Kâtip 
Ordu 

Şevket Koksal 
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3. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Askerî Yargıtay'ın kuruluşu 'hakkın

daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 1/142, C. Senatosu 
1/115) (Millî Savunma ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna) 

2. — Kandenıii' Sipahipala 'hakkındaki ölüm 
eczasının yerine getirilmesine, dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince ka'bul olunan met
ni 'M. Meclisi 3/66, C. Senatosu 1/116) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

Teklif 
3. — 1706 sayılı Jandarma Kanununun 6459 

sayılı Kanunla muaddel 12 nci 'maddesinin (b) 
fıkrasının tadili hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kaimi olunan metni (M. Mec
lisi 2/1.42, C. Senatosu 2/35) (Millî Savunma 
ve İçişleri Komisyonuna) 

Raporlar 
4. — Türk Ceza Kanununun ,161 nci madde

sinin bâzı fıkralarının yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/168, C. Senatosu 2/34) (Gündeme) 

•5. - - Toplantı ve gösteri yürüyüşleri l 
yeti hakkındaki kanun tasarısının Millet 
lisinee ka'bul olunan metni ve C. 'Senatosu 
yasa. ve Adalet Komisyonu ile içişleri K 
yonundan müteşekkil. Karma Komisyonu 
m (M. Meclisi 1/91, C.\ Senatosu 1/107) ( 
deme) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Manisa. Üyesji Or
han Sücrsan'm, yasama dokunulmazlığı 
kında .'Başbakanlık tezkeresi (3/138) (Ang 
ve Adalet Komisyonuna) 

n ı*ı*ı-
Mec-
|Ana-
H11İS-

•apo-
İCKiıı-

hak-
vasa, 

B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkaîîvekili İbrahim Şevki Atasağun 

KATİPLER : Tank Remzi Baltan (Zonguldak), Şevket Koksal (Ordu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

4. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN -— Yeter çoğunluk vardır, müza
kereye başlıyoruz. 

>. — GÜRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ce Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu ra
poru (2/15) (S. Sayısı: 65 e ek) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel iç
tüzük Komisyonu Başkanı tarafından verilmiş 
bir takrir vardır, okutuyorum. 

(1) 65 e ek S. Sayılı basmayazt .95 nci Bir
leşim tutanağının sonundadır, 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin söz

lü sorulardan önce görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

İçtüzük Komisyonu Başkanı 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

687 



C. Senatosu B : 9 
Teklifin görüşülmesine .devanı ediyoruz. Bir 

eyvelki 'birleşimde 11 ve 13 ncü maddeler Ko
misyona iade edilmiş idi, acaiba Komisyonca 
tetkik edilmiş midir?.. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS — Hayır efendim. 

BAŞKAN — O halde tüzüğün mütaakıp mad
delerini müzakereye devanı edeceğiz. 

Üyelerin hal tercümeleri ve komisyonlara 
üye seçimi: 

MADDE 14. — Üyeler C. Senatosuna 'katıl
dıklarında, komisyonların seçimi için meslek, 
ihtısaıs ve tahsillerini gösterir kısa (hal tercüme
lerini ve katılmak istedikleri komisyonları bil
diren birer belgeyi C. Senatosu Başkanlık Di
vanına verirler. 

Başkanlık Divanı, C. Senatosu grupları baş
kanları ile de temas ederek, grupların komis
yonlara C. Senatosundaki kuvvetleri 'oranında 
katılmalarını sağlıyacak şekilde aday listeleri
ni düzenler ve üj^elere dağıttırır. 

Komisyonlara üye ıseçimi, aday listelerinin 
üyelere dağıtılmasını taki'beden ikinci 'birleşim
de yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var .mil. Yok. 'Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Karma ve Geçici komisyonlar : 
MADDE 15. — Genel Kurul, lüzum 'görürse, 

karma yaıhut geçici komisyonlar da teşkil ede
bilir. Bu 'komisyonlar, kendilerine havale edi
len işin sonuçlanmasına kadar görevlerine de
vam ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 15 inci mad
dede, «Genel Kural, lüzum görürse, karma ya
hut geçici komisyonlar da teşkil, edebilir.» den
mektedir. Komisyona iade edilen 13 üncü mad
denin (C) fıkrasında ise, «Genel Kuralca baş
ka komisyonlar kurulabileceği gibi, mevcut ko
misyonlardan bâzıları kaldırılabilir veya ko
misyonların üye sayısı değiştirilebilir.» denmek
tedir. Buradaki 15 inci maddeyi, bu fıkraya 
alıp, karma ve geçici komisyonlar kurulabilir 
demek daha doğrudur. Komisyonun bu 15 inci 
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maddeyi geri almasını rica ediyor ve maddenin 
iadesini derpiş eden bir önerge veriyorum. Ka
bulünü istirham ederim. 

SADIK ARTUKMAO (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlarım, biraz evvel kabul buyurdu
ğunuz 14 ncü maddede bir zühul vardır. Düzel
tilmesini rica edeceğim. Maddede «Senatörlere» 
kelimesi geçmektedir. Bunun «üyelere» olması 
lâzım gelmektedir. 

BAŞKAN — Artukmaç arkadaşımız teklif 
ettikleri şekilde düzeltilmesi uygundur. Bu şe
kilde «Senatörler» «üyeler» olarak düzeltilmiş
tir. Şimdi, bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
15 nei madde 13 ncü madde ile ilgilidir, be

raber görüşülmesinin temini için Komisyona 
iadesini saygı ile arz ve talep ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Komisyon bu teklife katılıyor 
mn efendim, 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS — Bu teklife katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor o halde, 15 
nci madde, 13 ncü madde ile birlikte müzakere 
edilmek üzere komisyona iade ediyoruz. 

Komisyonlarda Başkan, Başkan vekili ve Kâtip 
seçimi 

MADDE 16. — Komisyonlar, C. Senatosu 
Başkanının üyelerden herbirine yapacağı yazı
lı davet üzerine, üye tamsayılarının en az üeto 
ikisiyle toplanarak kendilerine gizli oyla ve salt 
çoğunlukla bir başkan, bir sözcü, bir kâtip ve 
gerekirse bir başkanvekili seçerler. 

Üçer gün ara ile yapılacak iki toplantıda ye
ter sayı sağlanamazsa, üçüncü toplantı üye tam
sayısının saltçoğunluğu ile yapılır. 

Bir komisyonda lüzum görülürse belirli bir 
madde; için, özel bir sözcü seçilir. 

Komisyon başkanının veya vekilinin bulun
maması halinde sözcü ona vekâlet eder, yahut 
ayrıca bir başkanvekili seçilir. 

Başkan — Madde üzerinhe mütalâa varını?. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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ÎKÎNCİ KISIM i 

Yasama Yetkisinin Kullanılışı 

Birinci Bölüm 

Kanun tasarıları ve teklifleri 

Kanun teklifine yetkili olanlar : 
MADDE 17. — Kanun teklif etmeye, Bakan

lar Kurudu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri yetkilidir. 

Üyeler, kendi tekliflerini her iki Meclisin il
gili komisyonlarında savunabilirler. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen var 
mı? Buyurun Sayın Atalay. 

iSIRRI ATALAY (Kars) — Arkadaşlar, bu 
madde Anayasanın 91 nci. maddesinde aynen 
mevcuttur. Noktasiyle, virgüliyle vardır. Burada 
Anayasanın 91 nci maddesi tekrar edilmektedir, 
lüzumsuzdur. Bu maddenin çıkarılması hakkın
da bir önerge vereceğim. Lûitfen komisyon da 
katılsın ve madde çıkarılsın. 

BAŞKAN — Bu mütalâaya komisyon iştirak 
ediyor mu efendim? 

İÇTÜZÜK KOMISYONU SÖZCÜSÜ ÂMIL 
ARTUS — Muhterem arkadaşlarım, Ibu önergeye 
katılmıyoruz. Sebebine gelince; Anayasada bu
lunan hükümler, İçtüzüğe alınmaz diye bir hu- I 
kuk kaidesi yoktur. Aksine bu İçtüzük bizim iç, 
kanunumuzdur. Bilhassa prensip teşkil eden hü
kümleri buraya koymakta zarar değil, fayda var
dır. Çünkü arkadaşlar daima Tüzüğü tetkik 
edenler, acaba Anayasanın neresindeydi bu hü- I 
küm, diye aramaktansa kendi Tüzüğümüze 'bunu 
koymak kolaylık ve fayda sağlıyaeakltır. I 

Kanun tasarı ve teklifleri deyince, bunu da. I 
'başa koymakta zaruret vardır. Zaten, maalesef, I 
dün de, baş tarafta 7 nci maddenin çok lüzumlu 
Ibir hükmü ibu suretle Tüzükten çıkarılmış oldu. 
Bundan dolayı, Komisyon zaten üzüntü duymak
tadır. Şimdi, hurada bu maddenin çıkarılmasına 
ıhiç taraftar değiliz. . Bundan sonra da buna ben
zer hükümler gelecek. Sırrı Atalay arkadaşımız, I 
«Onu çıkaralım, Anayasada vardır, onu çıkaralım, 
onu çıkaralım» diyecek. O zaman Tüzük kuşa I 
benziyecek, delik deşik olacak. Hürmetlerimle. 

ıBAŞKAN — Ba^ka söz istiyen var mı efen
dim? Olmadığına göre 'bu madde ile ilgili, Sayın I 
Atalayîn önergesini okutuyorum. | 
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Yüksek Başkanlığa 

17 nci maddenin şifahen arz ettiğim sebeplere 
binaen'tasarıdan çıkarılmasını arz ve talep ede
rim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 25 e karşı 
36 reyle reddedilmiştir. 

17 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(17 nci madde tekrar okundu.) 
'BAŞKAN — 17 nci maddeyi oylarımıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarı ve tekliflerin gerekçesi : 
LMADDE 18. — Tasarı ve tekliflerin gerekçeli; 

olması ve gerekçede önce tasarı veya teklifin tü
mü, sonra maddeleri hakkında 'bilgi verilmesi1 

şarttır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

mı?... Olmadığına göre maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Tasarı ve tekliflerin komisyonlara havalesi : 
'MADDE 19. — C. Senatosu Başkanı, Millet 

Meclisi Başkanlığından gelen tasarı ve teklifleri 
ilgili komisyonlara re'sen havale ve durumu Tu
tanak dergisinde derceder. 

Bu havaleye bir C. Senatosu Üyesi itiraz et
mek isterse, ilk veya sonraki birleşim başında söz 
alır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Olmadığına göre maddeyi oylarımıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Tasarı veya teklifi geri alma : 
İMADDE 20. — Millet Meclisi tarafından ka

bul veya reddedilerek C. Senatosu Başkanlığına 
gönderilen kanun tasarı veya teklifleri geri alına
maz. 

»BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Olmadığına göre maddeyi oylarımıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmivenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi 
halinde C. Senatosu çalışmaları : 

MADDE 21. — Millet Meclisince alınan 
bir kararla veya Anayasanın 108 nci madde
sine göre Cumhurbaşkanınca Millet Meclisi 
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seci inlerinin yenilenmesine karar verilmesi 
halinde Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına de
vam eder. Şu kadar ki, görüşmeler sonunda 
bir tasarı veya teklifin Anayasanın 92 nei 
maddesi uyarınca Millet Meclisine iadesi ge
rektiği takdirde iade için yeni Meclisin top
lanması beklenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 

Komisyonların Çalışması 

Komisyonların çalışma yerleri ve konuları : 
MADDE 22. — Komisyonlar, C. Senatosu 

Başkanlığınca kendilerine ayrılan odalarda 
toplanırlar ve havale edilen işlerin incelenme
sinden başka hiçbir işle uğraşamazlar. 

BAŞKAN' —Madde hakkında söz istiyen? 
MUHMET HAZER (Kars) — Efendim 

bu maddenin mutlak inanası bâzı tereddütleri 
davet eder görünmektedir. «Havale edilen iş
lerin incelenmesinden başka hiçbir işle uğra
şamazlar» deniyor. Halbuki komisyonlar, sade
ce kendisine havale edilen işleri değil, onla
rın halli yolunda, tüzüğe göre, o işlerin ik
mali için gereken diğer muameleleri de ya
parlar. Hattâ bakanlıklarla da muhaberede bu
lunabilirler. Onun için madde bu haliyle çıkar
sa komisyon çalışmalarını tahdit etmiş olur. 
Komisyon acaba bu maddeyi sevk etmekle neyi 
kasdetmiştir? Maddeden bu dar mânayı çı
kardığımız takdirde, arz ettiğim, sebeplerle 
madde maksada uygun olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var
ını efendim? Buyurun, efendim. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS Efendim, bu maddeden maksat; ko
misyonlar, kendilerine havale edilmiş olan ta
sarı ve teklifleri tetkik ederler. Bunun dışın
da, başka bir mesele ile meşgul olamazlar. 
Mesela, Hükümetin ie veya dış siyaseti ile, 
seminer tertibetmek, münakaşalara girişmek 
veya bâzı tavsiyelerde bulunmak gibi konu
larla, ilgilenmezler Zaten, bu madde, eski iç
tüzükte, yani bundan evvelki içtüzükte de 
mevcuttur. «Encümenler kendilerine muhav-
VPI işlerin tetkikmdan başka hiçbir işle meş-
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gul olamazlar.» Bunun tatbikatına aidolan not
ta da şu açıklamalar var : «Komisyonlar ka
nun teklif edemezlerp> «Fakat kendilerine ve
rilen meselâ bir yorum istemini kanun şekline 
sokabilirler.» 

Bunun, bugünkü tatbikatı bakımından bir 
önemi yoktur. Çünkü yorum yetkisi Meclis
lerden alınmıştır. Yine, komisyonlar kendi
lerine havale edilmiş olan bir tasarıdan bir 
maddeyi ayırarak ona yorum kılığı verebi
lir. Yine, içişleri Komisyonunun, bir iş hak
kında mahallinde inceleme yapması hakkın
daki raporu reddedilmiştir. . Bu Meclis haya
tımızın tatbikatına ait notlardır. Demek ki, 
komisyonlar, kendi kendilerine birtakım araş
tırmalar yapmak veyahut da arz ettiğim gibi 
açık oturum veya kapalı oturum tanzim 
ederek meselâ icranın yetkilerine veya siya
setine ait incelemeler gibi vazifelerle mükel
lef değildir. Maddenin ifade ettiği bundan 
ibarettir. Komisyonunuz böyle anlamaktadır, 
bu maddeyle yeni bir hüküm sevk edilmiş de
ğildir. Eski içtüzükte mevcudolan madde da
ha acık bir şekle sokularak yazılmıştır. Ye 
eski Tüzükteki tatbikat da bu maddenin bun
dan sonraki tatbikatında ışık tutacaktır. 

Hürmetlerimle. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, 
komisyon sözcüsünün izahları maddenin davet 
ettiği tereddütten daha çok tereddütlere yol 
açmış bulunmaktadır. Yani bu izahatı içinde 
maddeye dolan tereddütler hakikaten hepimizi 
düşündürecek mahiyettedir. Evvelâ bugüne ka
dar olan tatbikat sadece sayın sözcünün notlar
dan işaret ettiği gibi değildir. 

İkincisi; Anayasammıızı alırken, Batı dev
letleri tatbikatından, çok kere numuneler, ör
nekler verilir. Bunlardan istifade için de gay
ret sarf edilir. Meselâ Amerika'da bir Dış
işleri Komisyonunun, nasıl dış siyaset ile ilgili 
mevzularda teklifler yaptığı, müzakereler 
akdettiğini biliyoruz. Ondan başka, bizim Mec
lis tatbikatımızda da dış işlere taallûk eden 
mevzular hakkında, Dışişleri Komisyonunda 
müzakereler açıldığı, orada izahat verildiği 
birçok kereler vâki olmuştur. Ayrıca bâzı ko
misyonlar, ilgili oldukları bakanlıkların vazife 
gördükleri daireninin şümulü içine giren mev
zularda tetkikler yapmışlardır. Meselâ : Bayın-
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dirlik Komisyonu Bayındırlık işlerini tetkik için 
mahallinde araştırmayı lüzumlu görmüş, böylece 
Bayındırlık Komisyonunun yaptığı bu mesai Ba
kanlık işlerini daha müsmir hale getirmek için 
faydalı olmuştur. Esasen, aslolan, Anayasanın 
da, kanunların da maksadı daha geniş hizmet 
imkânını hazırlamak; Meclisin her ünitesini, her 
komisyonunu daha geniş nisbette murakabe im-
kânlariyie teçhiz etmek; çalışma imkânı ver
mektir. Halbuki, madde bu şekliyle ve bu esbabı 
mucibe ile kabul edildiği takdirde arz ettiğim 
hususların hepsini ortadan kaldırmış olacağız. 

Bu hususta ayrıca bir teklif de vereceğim. Fa
kat, arz ettiğim sebeplere binaen ve maddenin 
bugüne kadar tatbikatı da göz önüne alınarak, 
komisyonun maddeyi geri almasını ve daha mü
kemmel bir halde Yüksek Huzurunuza getirme
sini doğru bulmakta ve rica etmekteyim. Bunu, 
Yüksek Heyetinizin de tasvibedeceği kanaatinde
yim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sadık Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim; 

madde sarihtir, sayın Mehmet Hazer arkadaşı
mın fikirlerine bendeniz iştirak etmemekteyim. 
Burada takıldıkları nokta zannediyorum, komis
yona havale edilen iğler mevzuudur. Ve komis
yon başka işlerle meşgul olur demektedir. Ben
denizin kanaatine göre, komisyon kendisine ha-
vaile edilen işlerle meşgul olur. Havale edilmi-
yen işlerle meşgul olması düşünülemez. Bu ba
kımdan arkadaşımın hareket noktasının yanlış 
olduğu kanaatindeyim. Sonra, tüzükte hatırla
dığıma göre, komisyon, kendisine havale edilen 
işlerle meşgul olmak ve onun yapılmasını müm
kün kılacak hareket tarzını yerine getirmekle 
mükelleftir. Meselâ Hükümet memurlarını ça
ğırıp dinlemek, Hükümet temsilcisini davet edip 
izahat istemek, Bakanları dinlemek gibi kendi
sine mevdu işleri yapmakla görevli olduğuna 
göre arkadaşımızın endişesinin yerinde olmadı
ğı mütalâasındayım. Onun için maddenin aynen 
kabul edilmesi çok isabetli olacaktır. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Vehbi Ersü. 
VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın arka

daşlarım, sayın Mehmet Hazer arkadaşımızın 
tekliflerine aynen katılıyorum. Sözlerime başla
madan evvel bu mevzuda bir iki tatbikatı arz 
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etmek istiyorum. Her şeyden evvel komisyonlar 
İçtüzük maddeleri arasında <bâzı yetkileri bakı
mından tenakuz halinde bulunmaktadırlar. 

Çünkü, benden evvel konuşan arkadaşımın 
da ifade buyurdukları gibi, komisyonların çotk 
çeşitli şekilde Devlet ^organları ile temas imkân
ları vardır. Ama bunun, Ikapı arkasında değil, 
de toplantı yerlerinde olmasının, salonlarda ol
masının elbette çok büyük faydaları vardır. 

Komisyonların, Meclislerin bir parçası ola
rak, hem siyasi hem de teknik bir organ olarak, 
Genel Kurul adına vazifeler yaparak, Yüksek 
Senatoyu aydmlatması, elbette ki memleket he
sabına yapılmış birçok tasarrufları daha fayda
lı bilgilerle mücehhez olarak karar vermek im
kânına sahip kılar. Bu sahada yapılacak mün
ferit gayretler terk edilmediği takdirde, komis
yonların randımanları haliyle düşecektir. Bu 
mevzuda bir misal arz etmek istiyorum. 

Senatonun kuruluşunu mütaakıp ilk toplan
tıda Tarım Komisyonu Başkanlığına böyle bir 
teklif yapılmıştı. İçtüzüğün bu hükmü o zaman 
yarım işlemişti. Heyeti Umumiyedeki arkadaş 
lanınız, biraz evvel Hazer arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi bu maddenin Heyeti Umumiyenin 
toplantısına mâni teşkil ettiği fikrini ileri sür
müşlerdir. O halde bu şekilde toplantı yapmak 
hiçbir işe yaramaz, ancak ölü vakit geçirmeye 
yarar. Biz ölü vakti kıymetlendirmek üzere tek
lif yaptık ve dedik ki, yaptığımız teklifin gaye
si de komisyonla ilgilidir. Teşriî hayata benim 
gibi yeni atılmış arkadaşların, şahsan benim 
gibilerin bu meselede ihtisasımız olmadığına gö
re işin daha fazla derinliklerine girmek her hal
de daha faydalı olur kanaatindeyim. Bu arada 
ön çalışmalar yapılabilir. Bu münasebetle cid
dî bir noktaya daha işaret etmek isterim. O da 
şudur; cümlenizin malûmu olduğu üzere Anaya
sa ve İçtüzüğümüz zaman bakımından bâzı tah
ditler koymuştur. Bu tahditleri daha evveliki 
çalışmalarımızla iyice kıymetlendiremedikse 
Yüksek Heyetinizi tenvir imkânından mahrum 
kalacağız demektir. Bunu önlemek için burada 
toplantılar yapabileceğini, elbette ki komisyo
nun bünyesi içindeki işlerle iştigal edebileceğini 
tam mânasiyle kapsıyan bir ifade bulunabilece
ği cihetle sayın Hazer'in teklifinin desteklen
mesini rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Madde hakkında fbaşka söz isti-

yen yok. Bu madde ile ilgili olaa-ak, sayın lia-
zer'in bir önergesi vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Arz ettiğim sebeplerle maddenin komisyona 

havalesini arz ve teklif ederim. 
Kars 

Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS — Hayır efendim. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Benim 
de bir tadil teklifim, var. 

BAŞKAN — Okuyoruz efendim. 

Senato Baş kanlı gına 
Madde 22. — Komisyonlar C. Senatosu Baş

kanlığınca kendilerine ayrılan odalarda topla
nırlar*. 

Komisyona tevdi edilen işlerin intacı için 
gerekli bütün faaliyetleri ifa ederler. 

Fikret Turhangil 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?... 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS — Hepsi okunsun ondan sonra müta-
llâamızı arz edelim. 

BAŞKAN — Diğer takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
22 ncd maddıenin aşağıda yazılı şekilde de-

zıiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Tekirdağ 

Cemal Tarlan 

Madde 22. — Komisyonlar C. Senatosu Baş
kanlığınca kendilerine ayrılan odalarda top
lanırlar ve havale «dillen işleri icabına uygun 
bir şekilde incelerler. 

BAŞKAN — Efendim, bu önergelerden 
ikisi hemen hemen aynı mahiyettedir. (Değil, 
sesleri) 

Efendim, birinci önerge maddenin komis
yona iadesine aittir. Bu en aykırısidır, ko
misyon bu teklife katılmamaktadır. Şimdi bu 
önergeyi tekrar okutup reylerinize arz edece
ğim. 

(Mehmet Haaer'in önergesi tekrar okundu.) 
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MEHMET HAZER (Kars) — Cemal Tar

lan arkadaşımın teklifine iştirak ediyorum. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabuli edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Fikret Turhangil'in önergesi tekrar okun
du.) 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS — Bu teklife 'katılıyoruz «fendim. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Önerge
mi geri alıyorum, ben de iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Maddeyi kabul buyurduğunuz önergedeki 

şekliyle okutarak oyllarınıza sunacağım. 
Madde 22. — Komisyonlar C. Senatosu Baş

kanlığınca kon dil erine ayrılan odalarda top
lanırlar ve havale «dillen işleri icabına uygun 
bir şekilde incelerler. 

BAŞKAN -— Maddeyi bu değişiklik şekli 
ile oylarınıza sunuyorum. Kabul «renler... Et
miyenler... Kabul edillmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum. 
Komisyonların gündemleri 
MADDE 28. - - Komisyon gündemleri, ko

misyon başkanlarınca hazırlanarak birleşim
den iki gün. önce bütün bakanlıklara gönde
rilir ve üyelere ilân olunur. 

C. Senatosu veya komisyon başkanı, aeele 
haillerde, komisyon üyelerini, "O. Senatosu 
araçlarından faydalanmak suretiyle yazılı ola
rak da toplantıya çağırabilir. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Muh
terem senatörler, bu maddenin tetkikıuden 
anlaşılıyor ki, komisyon başkanlarına bir va
zife verilmektedir. Halbuki komisyonların 
heyeti umumiyesinin faaliyetinin bütün üye-
•Derce bilinmesi arzusu, Divana dahi söylen
miş ve bunun temini istenmiştir. Komisyon
ların faaliyetlerinin üyelere duyurulması ku-
sıısu meri İçtüzüğümüzde de mevcuttur. Şim
di burada Senato komisyonlarının görüşe
ceği işleri gösteren Meclis dışında birer 
levhası varsa da, Heyeti Um ilmiyenin hafta
lık programlarını bir tutanak şeklinde veya 
bildiri şeklinde tanzim edip tevzi etmesi daha 
muvafık olur. 15u komisyonların ayrı ayrı fa
aliyette bulunmaları y amin da bütün komis
yon faaliyetlerini de ihtiva eden bir hüküm 
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madde içinde yer alırsa biz bir hafta içinde 
hangi komisyonda hangi kanım mevzmmun 
müzafcere edilmiş olduğunu tek bir. kâğıt üze
rinde görmüş ve talkip zaruretini hissettiğimiz 
zaman o komisyona gitmek imkânına sahibol-
mıış bulunacağız. Dağınık ilânlar yapmakla 
beraber toplu bir ilânın, yapılması imkânının 
da bu madde içinde zikredilmesini arz ve 'tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Muammer Obuz. 
MUAMMER OBUZ (Konya) — Efendim, 

ikinci fıkrada Cumhuriyet Senatosu araçların
dan faydalanmak suretiylle davet 'eder deni
yor. Bu takdirde Cumhuriyet Senatosu Ko
misyonu bunu daktilo ile de yazdırmaya ve da
ğıtmaya mecbur kalacaktır. Her hangi bir su
retle il Tın yolııylia çağırmak mümkün olduğuna 
göre komisyonu diğer imkânlardan mahrum 
bırakmamak için ikinci fıkranın tayyım rica 
ediyorum. Bu hususta bir de teklif takdim edi
yorum, kabulünü dilerim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

iYRTCS —- Efendim, <bu madde, eski şek
linde şöyle idi : «Acele hallerde Komisyon 
Başkanı üyeleri -diğer vasıtalarla, da da
vet edebilir.» Bu hususta- komisyonda mü
zakere cereyan etti. c'Biğer vasıtalarla ve 
ezcümle telefon edilir» denildi. Fakat haki
kat te telefon ya. yanlış bir yere edilmiştir ve
yahut ila gayri mesul bir kimse cevap vermiş
tir. Ahenk içinde çalışılan devirlerde değil, 
fakat bâzı vaziyetlerde iktidarlar bâzı kanunla
rı komisyonlarda arzu etmedikleri kimselere du
yurmadan, «size haber verdik ama teşrif et
mediniz, komisyon toplandı, müzakere edildi» 
tarzında mazeret ileri sürerek geçirtmek istiye-
bileeekleri devirlerin de olabileceğini hesaba ka
tan, millet hayatında bunun ua olabileceği
ni hesaba katan arkadaşlarımız, bu <la\etin 
mutlaka yazı ile olmasında ısrar ettiler. Yazı 
ile davet ulaştırılabilir. Senatonun araçlarm-
'dan faydalanmak suretiyle yapılabilir. Cumhu
riyet Senatosunun çeşitli araçları mevcuttur. 
Acele ahvalde, meselâ üyenin evine davetiye
yi götürmek icabede'bilir. Biz her formülün 
üzerinde durduk. Bu kadar bir tedbir düşüne
bildik. Farzedelim ki, bir iş çıktı, saat ak
şam altıbuçukta davetiye atıldı. O gün Sena-
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to günü değilse üye uğramıyacak, dolayısiyie 
bu davetiye de hiçbir -hüküm ifade ctmiyecektir. 
Ertesi günü saat 10 da yapılması kararlaştırı
lan, istenilen toplantıya, bu suretle arzu edii-
miyen üyelerin iştirak etmemesi kolaylıkla sağ
lanabilecektir. Bunun da hesaba katılması lâ
zım geliyor. Telefon için de aynı şey mevzuu-
bahistir. (soldan, evine mektup •gönderemez ses
leri) tatmin edici olarak komisyonun endişesi
ni arz ettik, bir endişe varit, böyle bir endi
şeyi 'bertaraf etmek için, böyle bir teklifi mem
nuniyetle karşılıyoruz. 

Diğer konuya gelince: Zannediyorum ona 
da bu şekilde cevap vermiş oluyorum, eğer 
lıa f iz a m '1) e t ıi a klat mıyo rsa. 

FİKRET TURHANGÎL (Aydın Senatörü) — 
Eski .'M nci maddede «Encümen ruznamelerin-
•den bütün mebusların bir gün evvelinden haber
dar edileceği» kaydı vardır. Birçok senatör 
arkadaşlar müracaat ettiler, esas faaliyetin ko
misyon faaliyeti olduğunu ve bundan topluca. 
•haberdar olmaları icabettiğini söylediler, ko
misyonlarda görüşülen meselelerden bütün üye
lerin zamanında haberdar olması bakımından 
bu maddeye -bir ilâve yapılmasını teklif ediyo
rum. 

> İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS — Bu, ancak komisyonlarda bir 
halita içinde konuşulacak konuların bir 
cetvel halinde ilânı ile mümkün olabi
lir. Fakat •önceden bir cetvel neşredil
mesinin kolay oltnıyacağmı tahmin ediyorum. 
Çünkü biliyorsunuz komisyonlar her zaman 
görüşeceği konuları daha önceden bilemiyorlar. 
Bakıyorsunuz o gün saat iki de 'bir konunun gö
rüşülmesi gerektiği bildiriliyor. Komisyon Baş
kanı arkadaşlara haber veriyor. Yarın akşam 
üzeri toplanılacak diye haber gönderiliyor. 

Hafta başında, Fikret Turhangil arkadaşımı
zın istediği şeyleri ilân etmek mümkün değil. 
Çünkü, 'komisyonların ne konuşacakları belli 
değil. Böyle bir cetvel tanzim edilsin, diyor
lar. Cetvel nasrl tanzim edilecek1? Bu bilgi na
sıl toplanacak? Normal olarak gelen tasarılar 
bir cetvelde toplanabilir. Ama, -sıkışık hailler
de, meselâ dün gösteri yürüyüşlerine dair ka
nunun görüşülmesine başlanmasına dair tebli
gatı aldık. Hemen komisyona iştirak ettik. Bu
nun gibi acele ve ani davetler karşısında kal-
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maktayız. Bunlan evvelden hafta başında bir 
cetvelde göstermeye imkân yoktur. Böyle bir 
cetvelin tanzimine dair, buraya böyle bir hü
küm koyarsak, bu cetvel çok kifayetsiz olacak 
ve asıl takibedilmesi istenilen faaliyeti takibet-
mek imkânını vermiyeeek. 

Prensibolarak, Sayın Turhangil'in teklifi 
faydalı, fakat tatbikat bakımından tatmin edi
ci görülmediği için böyle bir fıkrayı buraya 
koymadık. 

FİKRET TUKHAMIİL (Aydın) — Efen
dim, bir noktayı komisyon başkanından rica 
edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyuran efendim. 

FİKRET TURIIANGÎL (Aydın) — Efen
dim, maddenin 2 nci fıkrasında, C. Senatosu 
tâbiri var, talhmin ederim ki bunun C. Sena
tosu Başkanı, olması lâzııngelir. Çünkü, C. Se
natosu diye davet edecek bir makam yoktur, 
buna Başkanı kelimesinin ilâvesi icabeder mi 
etmez mi? 'Bu -hususta 'bir de takrir veriyorum 
efendim. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (O. Bask. Kon.) — Efendim, «Cum
huriyet Senatosu veya komisyon başkanı» di
yor. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) - - «baş
kanı» tâbiri yoktur. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ A Al İL 
ARTCS — Evet, buradaki komisyondan sonra 
ı;elen «başkanı» 'kelimesi hem komisyon hem de 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı olarak diişiinül-
; liiştiir. Arayerde «veya» vardır. 

SUPIîI KARAMAN (Tabiî Üye) - Muh
terem arkadaşlarını, biraz evvelki fikri kürsü
ye getirmiş olan, ortaya getirmiş olan arkada
şımız Fikret Turhan gil, bugün Meclis çalışma
larında yepyeni bir metodu ortaya getirmiş bu
lunuyor. Hakikaten bu. Meclis çalışmalarında 
çok mühimdir. 'Meclis çalışmalarında en büyük 
faaliyet komisyonlarda geçmiş -olduğuna göre. 
her .hangi bir tasarının hangi komisyonda, ne 
zaman görüşüleceğinin tahmin edilerek önce
den, bir 'hafta önceden belli olması, tablo ha
linde bütün arkadaşlarımıza dağıtılmış bulun
malıdır. 

Meclis •üyeleri, komisyonlarda görüşülen 
taşanların heyeti umıımiyesine ferden hâkim 

olması bakımından icabında gidip dinlemek ve 
mütalâalarda bulunmak bakımından çok fay
dalıdır. Tunhangil arkadaşımıza ben de canı-
göhülden iştirak ediyorum. Bende başka bir 
teklifi ortaya getirmek istiyorum. O da şu:. 
Komisyon çalışmalarının düzenlenmesini tama-
miyle komisyon başkanlık divanı yapar. Fakat 
Turhangil'in ifade ettikleri hususu bütün şü
mulü ile yapılabilmesi için bilhassa komisyon 
başkanlık divanından ziyade C. Senatosu 
Başkanlık Divanına verilmiş olması çok daha 
faydalı olacaktır. Biraz evvel Amil Artus'un 
ifade ettikleri, kastı mahsusla tebliğlerin ya
pılmaması gibi hususi anı tamamiyle önleyici 
bir faydası vardır. Bu iş belki basit gibi gö
rülürse de hakikatte böyle değil. Basit gibi gö
rünen bu işi, bu işte yetiştirilmiş birkaç me
mur yapabilir. 

Askerlikte de en küçük birliklerde dahi 
buna benzer ve hattâ bundan daha çok şümullü 
haftalık plânlamalar vardır. Bunu her hangi 
bir subay veya iyi yetişmiş 'bir assubay dahi 
yapabilir. Binaenaleyh Turhangil arkadaşımı
zın ifadesine tamamiyle iştirak ediyorum. Bü
tün üyelerin komisyon faaliyetlerini bilmeye 
şiddetle ihtiyaçla M vardır. Ancak bunun Omu-
İh ariyet. 'Senatosu Başkanlık f);'vıım tarafından 
düzenlenmesi lâzımdır. «Komisyon başkanı I n-
rıııi'a hazırlanacak komisyon gündemleri» ye
rine «Cumhuriyet -'Senatosu Başkanlığınca ter-
tibedilecek» şeklinde denirse daha iyi olur. 

BAŞKAN -- Sayın 'Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, içtüzüğün eski bir hükmü buraya 
aktarılırken bir ilâve yapılmış ve maddenin şü
mulü daraltılmıştır. Âmil Artus beyin kastettiği 
ve temas buyurdukları hususlar vaki olabilir. 
Amma, maddenin kifayetsizliğinden değildir. 
Onu yapmak isteyen, başka yollarla da yapa
bilir. Öbür eski maddenin, komisyon üyelerine 
duyurulur, denmiştir. Buraya falan yollarla du
yurulur şeklinde bir kısım konarak tahdit edil
miştir. Bir kısım madde ile gayet geniş tutul-
muuştur. Sununla, sununla yapar, demektense, 
sair araçlarla yapar, âzayâ ulaştırır. Bu sair 
araçlar, eski metinde diğer sair vasıtalar kaydı, 
şimdi metinde (C. Senatosu Başkan, araçlann-
dan,) kaydından hem şümullü, hem de geçmiş 
tatbikat göstermiştir ki ondan daha faydalı. Me-
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selâ demin arkadaşımızın bahsettiği haftalık 
cetvel belki mümkün olmayabilir. Fakat, her 
komisyon, toplantıdan daha evvel, bir iki gün 
evvel gazetelerde ilân yapabilir, ilgili bir cet
veli komisyon odasının muayyen bir yerine asa-
bilir.Radyo ile ilân yapabilir. Binaenaleyh, sair 
vasıtalar kaydı daha şümullü ve daha istifade]i 
ve maksada daha uygundur. 

Bu itibarla maddeye eklenmek istenen, 
«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı araçları» 
kaydı yerine, «sair araçlar», kaydını koymak, 
hiç olmazsa eski metni muhafaza etmek mak
sada daha uygun 'olacaktır. Komisyon lütfeder 
de bunu bu şekilde tasvibederse eski şekil mu
hafaza edilerek ihtiyaçlar karşılanmış olur. Ak
si takdirde Komisyon mahdut araçlarla bu hiz
meti yapacaktır. Kutulara yazı gönderecektir. 
Halbuki pekâlâ telefon da folabilir, pekâlâ ga
zete ve radyo ile de 'olabilir. Bu itibarla, «sair 
araçlar» kaydı daha iyidir. Bu arz ettiğim nok
talar Komisyonca da dikkate alınarak düzelti
lirse daha iyi olur, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersü, 
VEHBÎ ERSÜ (T-albiî Üye) — Sayın Tur-

hangıl'in teklifleri, komisyonlardaki hütün faa
liyetlerden, bu ıçatı altında mevcut bütün üye
lerin haberdar olabilmeleri için, daha geniş, da
ha şümullü bir faaliyet cetveli hazırlanarak bü
tün üyelere tevziinin sağlanması şeklindedir. 
Bu teklife ben de katılır, çalışmaların duyurul
masının sağlanmasını isterim. 

Ancak bu husus yapılmaktadır. Bunu sağ-
kyan hususlar da, şunlardır. Biliyorsunuz, ev
velâ Meclislerde, gelen kâğıtlar adı altında bir 
matbua dağıtılmakta ve bu suretle, komisyon
lara gelen bütün mebuslar, senatör ve milletve
killeri, bu çatı altına giren her türlü yazı ve 
tekliften haberdar edilmektedir. 

Ayrıca, üyelerin bütününü hedef tutan, gi
riş - çıkış hollerinde, ilân tahtaları, hangi ko
misyonların, nerelerde, ne zaman kurulduğu 
hakkında en az bir kaç gün evvel ilân yapıl
mak suretiyle üyeler halberdar edilmektedir. 
O halde buıgün ibu icra ediliyor. Şu halde yeni 
bir mekanizmaya ihtiyaç var mı yok mu?.. Yok 
diyoruz. Çünkü; evvelâ geniş hir kırtasiyecilik 
ve formalite mevzuuna tekrar (giriyoruz. O da 
bir sürü faaliyetleri ihtiva edecektir. Tatbika
tında demin saydığım işler mükerreren yerine 
getirilmiş olacaktır. Bu ise lüzumsuzdur. Kırta-
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siyecilik ve kırtasiye mevzuunda, kâğıt, mürek
kep ve matbaa işlerindeki sarfiyatı artıracak
tır. Sonra daha ciddisi, yeni bir kadroyu bu 
işi hazırlamak için ihdas etmek lâzımdır ki, bu 
takdirde yeni bir israf zihniyeti ile karşı karşı
ya kalacağız. Bunun dışında daha ziyade kendi 
kendimizi bağlı hisseder gibi, ekonomik zihni
yetle bağlı olduğumuzu hissettiğimiz zaman, ye
niden yaygın bir formalite ve yeni bir israf ka
pısı açılmış olacaktır. Bu işlerin lüzumsuz oldu
ğuna kaani olduğum için iştirak edemiyorum 
ve teklifin kabul edilmemesi için söz almış '"bu
lunuyorum. Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Mustafa Yıl
maz îneeoğlu. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Muhterem arkadaşlar, 23 ncü 
maddenin 2 nei fıkrasını şu şekilde teklif edi
yorum: «Cumhuriyet Senatosu veya Komisyon 
Başkanı âcil hallerde komisyon üyelerini ve 
Cumhuriyet Senatosu araçlarından faydalan
mak suretiyle yazılı olarak toplantıya çağırabi
lir.» Burada radyo ilânı diyoruz, çünkü Sayın 
Komisyon Başkanımızın söylediği gibi evlere 
adam göndermek ve imza almak suretiyle top
lantıya çağırmak çok zor bir iş. Zira evinden 
ıbaşka yerlerde 'olanlar da bulunabilir. Bu iti
barla radyo ile de ilân edilmek lâzımdır. Bu
nun yanma telefon koymuyoruz. Burada da Sa
yın Komisyon Başkanının mütalâasına iştirak 
ediyoruz. Telefon belki edilir, belki edilmez. Bu 
ise edildi edilmedi münakaşalarını mucibolur. 
Böyle mühim anlarda Cumhuriyet Senatosunun 
araçlarından faydalanmak suretiyle evlerim-
gönderilir, imza. mukabilinde tebligat yapılırsa 
daha muvafık ve daha sağlam olacağı kanaatin
deyim. Bu itibarla önergemi takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var .mı? Yok. Madde ile ilgili önergeler 
vardır, ayrı ayrı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin 2 nei fıkrasının aşağıda yazılı ol

duğu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
Muammer Obuz 

(Acele hallerde, Cumhuriyet ıSenatosu veya 
komisyon başkanları, üyeleri, yazı veya ilân yo-
liyle de toplantıya çağırabilirler.) 
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Başkanlığa 

MADDE 23. — Maddenin ikinci fıkrasında
ki Cuımilıuriyet Senatosu (kelimesi yanma, «'Baş
kanı» teriminin ilâvesini arz ederim. 

Aydın 
Fikret Turihanıgil 

Cumıhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yüksek Heyete arz ettiğim • sebepler karşı

sında 23 nıcü maddenin komisyonca. ıgeri alın
masını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Fikret Turangil 

C. Senatosu Başkanlığına 
23 ncü maddenin aşağıda yazılı şekilde de

ğiştirilmesine arz ederim. 
Afyon 

Mustafa înceoğiu 

C. Senatosu veya Komisyon Başkanı acele 
hallerde, Komisyon üyelerini, radyo ilâm ve C. 
Senatosu araçlarından faydalanmak Suretiyle 
yazılı olarak toplantıya çağıralbilir. 

BAŞKAN — Bu 4 önergeden en aykırısını 
tekrar okutarak oylarınıza arz edeceğim. 

(Fikret TurhanıgiFin ikinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
İÇTÜZÜK KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL 

ARTUS — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... iEtmiyenler... Komisyona 
iadesi ka'bul edilmiştir. (Maddeyi Önergelerle bir
likte Komisyona veriyoruz. 

Komisyonlarda işlerin görüşülmesine başla
ma zamanı: 

MADDE 24. — Komisyonlar, acele' işler 
harieolmak üzere, kendilerine (havale edilen iş
lerin .görüşülmesine ancak kırk sekiz saat son
ra başlarlar. 

Genel Kurulda ıgörüşülen bir kanunun ko
misyona iade (olunmuş !bir veya daha ziyade 
maddesinin müzakeresi (bundan .müstesnadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söız. istiyen 
var mil . . Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenier... Kaibul. .edilmiştir. 

Komisyonların toplantı ve karar sayısı : 
MADDE 25. — Komisyonlar, üye tamsayısı

nın en az salt çoğunluğu ile toplanır ve mefvcu-
dun salt çoğunluğu ile karar verir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Efendim, 

«en az salt çoğunluk» 'deniyor. Komisyon işti
rak ederlerse «en az» kelimeisinin kaldırılma
sını teklif ediyoruz. 

BAŞKAN •—- Erendim, Vehbi Ersüniin tek
lifine Komisyon iştirak ediyor 'mu? 

ÎOTÜZÜK KOMİSYONU 'SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, maddeden «en alz» 
kelimesinin çıkarılmajsı .hususundaki Vehbi Er 
sü arkadaşımızın tekliflerine Komisyon katılı
yor. Maddeyi tashih edilmiş şekliyle oylarınıza 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenier... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyonda gizli oturum : 
MADDE 26. — Bir komisyonda gizli otu

rum yapılmasını ilgili bakan yahut komisyon 
üyelerinin üçte (biri istiye'bilir. 

Gizli oturumda, ilgili bakan veya onun ten-
sibedeceği uzmanlarla, komisyon üyelerinden 
başkası bulunamaz. 

(Jizli oturum yapılması görüşmelerin sır ola
rak saklanmasına söz verilmek demektir. 

C. Senatosu gruplarının gizli oturumların
da da bu ıhüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Buyurun (Sayın Ersü. 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Bu maddede, 
bir komisyonda, gizli oturum yapılmasını ilgili 
'bakan veya komisyon üyelerinin üçte İjiri isti-
yebilir, denmektedir. Malûmunuz; Komisyon 
üyelerinin tamsayısı vardır. Komisyon üyeleri
nin toplantı sayısı 'vardır. -Burada üçte Ibir a.çik 
bırakılmış bir kapıdır. Burada açık ifade kul
lanmak lâzımdır. Toplantı nisabının üçle biri 
veya .mevcudun üçte (biri demek lâzımdır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADIK ARTUKMAO (Yozgat) — Dün 11 

nci '.madde Komisyona, iade •edilmişti. Bu 26' ncı 
maddeyi de onunla ilgili görmekteyim, ison fık
rası dolayısiyle. 11 nci madde tavazzulh ettiği 
takdirde !bu 26 ncı maddenin son fıkrasına ona 
göre 'bir istikamet verilecektir. Bu sdbeple bu 
maddenin Komisyona iadesini arz ve teklif ede
rim. Ve bulrasusta bir takrir sunuyorum. Hür
metlerimle. 
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BAŞKAN — Buyurun. I 
MUAMMER OBUZ (Konya) — Efendim, ; 

maddenin son filmi sı ncl a, siyasi parti igrupiarı- ı 
mu iç. çalışmalarına müdahale gibi bir vaziyet \ 
ihdas edilmiştir. Halbuki, siyasi gruplar kendi . 
]>arti prensiplerine göre İçtüzüklerini tanzim j 
etmektedir. Bu .hüküm zaittir. Komisyon kabul 
ederse bu fıkranın kaldırılmasını arz ye teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon? 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS — Efendim, son fıkranın kaldırılması 
hakkındaki takrire 'katılıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Riyasete 
26 ncı maddenin son fıkrasının tamamen 

kaldırılmasını arz ye teklif ederim. 
Konya. 

Muammer Obuz 

BAŞKAN — Komisyon Önergeye katıilıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, son fıkra çıkarılmış olarak oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İşin diğer bir komisyona tevdii : 
MADDE 27. — Bir komisyon kendisine hava

le edilen tasan ve teklifin diğer bir komisyona 
aidolduğunu mütalâa ederse, gerekçe beyan ede
rek o komisyona havalesini C. Senatosu Başkanlı
ğından istiyeblli r. 

Bir komisyon belli bir konu hakkında önce 
diğer bir komisyonun mütalâasını almaya, lüzum 
görürse, o komisyona, 'konuyu bildirerek, düşün
cesini sorabilir. 

Mütalâası sorulan komisyonun raporu, diğer 
raporlar gibi basılır ve üyelere dağıtılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen var 
mı?.. Buyurun, Sayın Obuz. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Komisyon
lar arasında icabi veya solbi bir ihtilâf çıkarsa ne 
olacaktır] İki komisyon arasında bir ihtilâf çıkı
yor. İhtilâf mevzuunu birine gönderiyorsunuz, 
bu benim vazifem değildir diye iade ediyor. Di
ğerine gönderiyorsunuz, o da benim vazifem de
ğildir diye geri gönderiyor. Böyle bir halde ne 
olacaktır; İçtüzüğe bu hususla ilgili bir hüküm 
kovmak icabetmez mi? 
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İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS — Böyle bir hüküm koymaya lüzum gör
medik. Çünkü böyle bir vaziyette meseleyi Baş
kanlık Divanı halledecektir. Ayrıca bir hüküm 
şevkine lüzum görülmedi. 

BAŞKAN — Maddi1 hakkında başka söz isti
yen?... Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Komisyonlara havale edilen evrakın bastırıl
ması : 

MADDE 28. — Komisyona havale edilen kâ
ğıtlar, Başkanın tensübi veya komisyon üyelerin
den beşinin talebi üzenine o komisyonca bastı
rılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mil . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
mişltir. 

Komisyonların tutanakları : 
MADDE 29. — Komisyon görüşmeleri özet 

olarak zaptediHr. Şu kadarki, komisyon görüş
melerin tümünün steno ile zapt e d ilmesine karar 
verebilir. 

Tutanağı Başkan veya üyeler imza ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
fimi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Komisyonların raporları : 
MADDE 30. — Komisyon raporlarını; baş

kan, sözcü ve kâtip ile görüşmelerde hazır bulun
muş olan üyeler imza eder. Raporlar C. Senato
su Başkanlığına verilir. Başkanlık Divanı bu ra
porları derhal bastırarak üyelere dağıttırır. 

Bu suretle basılıp dağıtılmıyan raporlar Ge
nel Kurulda görüşül emîez. Komisyon raporları 
Başkanlığa verildikçe re''sen Tutanak Dergisine 
ve gündeme geçer. 

Komisyon üyesi, muhalefeti sebebini raporda 
açıklamak mecburiyetindedir. Aksi halde rapor 
aleyhinde konuşamaz ve sözcüden soru soramaz. 

BAŞKAN — Madde hakkkında söz istiyen 
var mı? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
son fıkrada bir matbaa hatası var galiba «dağı
tır* kelimesi «dağıttırır» şeklinde olacaktır, zan
nediyorum, 
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İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMÎL 

ARTUS — Evet efendim, matlbaa hatası olmuş
tur. «Dağıttırır» şeklinde olarak düzeltiyoruz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonların Genel Kurulda savunmaları: 
'MADDE 31. — Bir tasarı veya teklifi Genel 

Kurula ilgili komisyon savunur. 
Diğer 'bir veya daha ziyade komisyonlarda ay

nı tasarı veya teklif hakkında görüşme yapılmış 
ve rapor düzenlenmiş ise o komisyonlar, gerekti
ğinde, yalnız kendilerine aidolan madde veya kı
sım! arı «avunurlar. 

Raporu görüşülen bir komisyonun, 'başkan ve 
sözcüsü ve üyeleri komisyonlara ayni an kısımda 
otururlar. 

Komisyonun şali çoğunluğu hazır 'bulunmadı
ğı takdirde, gelmiyen üyeler, önergeleri kalbul 
vey'a re d için, sözcüye yetki vermiş sayılırlar. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı.'? Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

{̂••K-M'! ve tekli Herin komisyonlarca netiecien-
• i irme zamanı ; 

MADDE 32. — Komisvonlar kendilerine ha
vale edilen tasarı ve teklifleri Millet Meclisi ko
misyonlarında o tasarı ve tekliflerin görüsŞÜlmesi 
'om gecen zamana efil bir «üre içinde sonuçlan
dırıp Genel Kuru i a göndermekle yükümlüdür
ler. Şu kadar ki bu süre, 'bir 'buçuk ayı geçe
mez. 

Bir tasarı veya teklif yukardalki fıkrada ya
zılı süre içinde sonuçlandırılmadığı takdirde 
Hükümet veya teklif sahibi, bunların doğrudan 
doğruya gündeme alınmasını Genel Kuruldan is-
tiyebilir. ' 

'BAŞKAN ~ Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonların bakanlıklarla mulıaıberesi : 
MADDE 33. — Komisyonlar, bütün bakanlık

larla, doğrudan doğruya, muhabere edebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon üyelerinin devamsızlığı : 
MADDE 34. — Komisyon toplantılarına özür

süz veya izinsiz olarak aralıksız dört birleşim ka-
tılmıyanlar veya devamsızlıkları bir ay içinde 
yedi birleşimi geçenler, komisyonlaridarı çekilmiş 
sayılır ve yerlerine yenilerinin seçilmesi idin du
rum derhal O. Senatosu Başkanlığına bildirilir. 

iBAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Sayın Obıız. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Efendim, 
maalesef arz etmeye mecburum. Teşriî Meclisler
de, gerek Millet Meclisinde gerekse Senatoda de
vam başta gelmektedir. Devam meselesi ezeli der
dimizi tenkil etmektedir. Ekseriyet bir türlü teş
kil edilememektedir. Meselâ, şu andaki manzara
yı. temaşa etmek, bu mevzuda bir hükme varma
ya yeter sanırım. 

Komisyonlara devam meselesi de aynı şekilde
dir. Acaba, Senatoda ve komisyonlarda devamsız-
•lığı itiyat eden arkadaşlar hakkında bir cezai mü • 
•eyyi.de koymayı düşündüler mi? Düşünmedikle
rine göre bunun sebebi nedir? Halen meri bu 
lııııan Tüzüklte Resmî Gazetede ilân müessesesi 
vardır. Bunu neden bu Tüzüğe aksettirmem iş
lerdir? Bunu öğrenmek istedim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN -- Komisyon. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İ M İ ! 

ARTUS — Efendim, eski İçtüzükte, 45 nci m a d 
dede «Mazeretsiz vevs, haber vermeden müîtevali 
dört İnikatta hazır bulıınmıyan encümen âzası en
cümence istifa etmiş addolunabilirler. 

Bu takdirde yenileri intihap edilmek ü^ere 
keyfiyet. Meclis Riyasetine bildirilir.» diye bîr 
'hüküm var*. 

Yeni madde «Komisyon toplantılarına özür
süz veya izinsiz olarak aralıksız dört birleşim ka-
tılmıyanlar veya devamsızlıkları bir ay içinde ye
di birleşimi geçenler, komisyonlardan çekilmiş 
•sayılır ve yerlerine yenilerinin seçilmesi için du
rum derhal O. Senatosu Başkanlığına bildirilir.» 
demektedir. 

Aşağı yukarı aynı hükmü ihtiva ediyor. Her 
iki maddede, sayın arkadaşımızın buyurdukları 
meselede, cidden komisyonlarda üzerinde ve uzun 
uzadıya üzerinde görüşmeler cereyan eden bir 
konudur. Aşağıda Genel Kurul 'toplantılarına 
ait fasıl geldiği zaman göreceksiniz. Orada Ge
nel Kurula devamsızlık hakkında birtakım mü
eyyideler derpiş edilmiştir. Burada, evvelemir-
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de yoklama sistemi değiştirilmiştir. Diğer Ba
tı memleketlerinde de görüldüğü gibi, şuraya 
konulacak 'bir defteri herkesin imza etmesi 
sistemi kabul edilmiştir. Ayrıca başkanın ka
naat getirmesi veyahut 'bunu muayyen sayıdaki 
üyelerin ileri sürmesi karşısında, ad okunmak 
suretiyle yoklama esası 'kabul edilmiştir. Bütün 
bunlarla ilgili olarak, muayyen miktarda bir
leşime 'özürsüz ve izinsiz olarak iştirak etmi-
yenler hakkında, arz ettiğim gibi, 'birtakım 
müeyyideler konmuştur. 

Biz bu müeyyidelerle yetindik ve komis
yonlar 'hakkında ayrıca sayın arkadaşımın de
dikleri şekilde 'bir müeyyide koyma yoluna. 
gitmedik. Komisyonlara, aidolan bu madde, 
eski maddenin aynıdır. 

Genel Kurula aidolan ve bahsettiğim müey
yideleri ihtiva eden maddemiz hakkında da, 
bundan evvelki tüzük huzurlarınıza geldiği za
man, bâzı arkadaşlar tenkitte bulundular. Biz 
bu tenkitlere rağmen sözü geçen hükmü tasa
rıda muhafaza ettik, çıkarmaya taraftar olma
dık. Biraz sonra bu madde gelecek ve tabia-
tiyle üzerinde görüşülecek; biz de fikrimizi ifa
de etmek fırsatını bulacağız. 

Komisyonlara devamsızlığı muayyen mik
tarda oturumda bulunmıyanlar şeklinde değiş
tirmeyi ve tezkere yazılmasını uygun bulduk. 
Öyle zannediyorum ki, devamsızlık dolayısiyle 
filân üyenin falan komisyondan istifa etmiş sa
yılması ve onun yerine bir üyenin seçilmesine 
dair bir tezkerenin Genel Kurulda okunması 
bu üyeye yapılacak en kuvvetli ve en ağır bir 
ihtar olması lâzımgelir. e Falan zat. filân ko
misyona yazılı olduğu sayıda devrim etmediği 
için, şu madde hükümlerine göre o komisyon
dan istifa etmiş sayıldığından, yerine Genel 
Kurul yeni bir üye seçecektir», denilecektir. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — 137 nci 
maddede buna dair bir hüküm vardır. 

dmca iki birleşim katılmadığı, yapılan yokla
malar neticesinde anlaşılmış bulunan 'bir üye; 
Başkanlık Divanı karariyle izinsiz sayılır. 

Üyenin izinsiz geçirdiği günlere ait ödenek
leri verilmez. Bu konudaki itirazlar, onbeş gün 
içinde Genel Kurula yapılır. Genel Kurul gö
rüşmesiz iş'ari oyla kararını verir.» 

Bilmiyorum, arkadaşımı tatmin ettim mi? 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-

tiyen var mı? Yok... Oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Görüşme usulü: 
MADDE 35. — Komisyonların görüşlerin

de, C. Senatosu Genel Kurulunun görüşme 
usulü uygulanır. 

BAŞKAN •— Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonda söz kesmek, şahsiyatla uğraş
mak ve düzeni bozmak : 

MADDE 36. — Bir komisyonda söz kesilir 
veya şahsiyatla uğraşılırsa yahut düzenliği bo
zacak hareketlerde bulunulursa; komisyon baş
kanı ilkinde uyarır, devamı halinde gerekir»-1 

oturuma ara verir ve meseleyi O. Senatosu Baş
kanına, bildirir. 

C. Senatosu Başkanı, bu ıribi düzenlik bo
zucu hareketlerinden dolayı şikâyet olumu: 
üye hakkında gerekli disiplin kovuşturması 
yapar. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
AR.r,US - - Birinci fıkrada «bir komisyon
da söz kesilir veya şahsiyatla uğraşılır
sa.» denmektedir. Son kelimedeki «sa» 
fazladır. Bu kelime «uğraşılır» olacak; «yahut 
düzenliği bozacak hareketlerde bulunulursa,»1 

şeklinde devam edecektir. 

ÎOTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Devamla) — Evet efendim. Sayın Ar-
tuknıaç'ın söyledikleri gibi 137 nci maddede 
- demin benim hatırıma gelmemişti - böyle bir 
hüküm vardır. Bakınız burada «Genel Kurul 
veya komisyon toplantılarına»' deniyor. 137 nci 
maddeyi okuyorum. 

«MADDE 137. — Genel Kurul veya komis
yon toplantılarına, özürsüz olarak birbiri ar-

— 699 — 

BAŞKAN — Maddeyi tashih edilmiş olarak 
tekrar okutuyorum. 

Komisyonda söz kesmek, şahsiyatla uğraş
mak ve düzeni bozmak : 

MADDE 136. — Bir komisyonda söz kesilir 
veya şahsiyatla, uğraşılır yahut düzenliği 'boza
cak hareketlerde bulunulursa; komisyon başka
nı ilkinde uyarır, devamı halinde gerekirse otu
ruma ara verir ve meseleyi C. Senatosu BavŞ-
kanma bildirir. 
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O. Senatosu Başkanı, bu gibi düzenlik bo

zucu hareket ler inden dolayı şildiyet. olunan üye 
hakkında •gerekli, disiplin kovuşturması yapar . 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
MUAMMER OBUZ (Konya) — Efendim, 

uya rma kelimesi ih ta r mânasına da gelir. Mü
teakip maddede ih ta r diye geçiyor. Acaba bun
ları bir leşt irmeye imkm yok mudur1? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS — Aynı mânaya gelmiyor efendim. 

BAŞKAN — Madde hakk ında başka söz is
t iyen 1. Yok. 

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

Komisyonların tatilde çalışması : 
MADDE H7. — Komisyonlar , her tür lü ta

til gününde de çalışmaya kat t ı r verebilirler. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz is t iyen? 
F E R İ T A L P Î S K E N D E R (Manisa) — Muh

terem a r k a d a ş l a r ; İ ç tüzüğün 40 nci maddesin
d e ; komisyon her tü r lü tati l günü çalışmaya 
ka ra r verebilir, denmektedi r . Bu madde bu şe
kilde Yüksek Meclisin ta t i lde bu lunduğu bir 
zamanda her hangi bir encümenin Meclise da
vet edilerek çalışmasını, intacedebilir . Malûmu-
fdiniz encümenler Meclisler namına, Meclislere 
izafeten ve onun ihtisas organı olarak çalışır
lar. Her ne k a d a r o encümene dâhil olmıyan ar
kadaş la r Meclisin tati l yapmaması hal inde bu
rada bulunacaklar ı için söz haklar ını kul lana
bileceklerdir. Bu a rkadaş la r teklifte» 'bulunabi
lirler, encümenin çalışmasını, encümenle Hükü
metin karşılıklı münasebetlerini kontrol ede
rek, encümenin çalışmasına müspet bir istika
nı e verebilirler. Bu Meclisin hem vazifesi; hem 
de hakkıdı r . Şimdi, ta t i lde bulunan bir Mecli
sin, bir encümeni toplant ıya çağırıldığı vaki t , 
Meclislerin üyeleri bu vaziyet karş ıs ında b i r 
murakabe hakk ından urahrum olmuş olacaklar
dır. Nihayet , bu hak la r ın ı Umumi Heyete gel
diği zaman kul lanabi leceklerdir . F a k a t , hepiniz 
t akd i r buyuurur snnuz ki, bir meseleyi encüme
nin düzeltmesi, ona sekil vermesi, yani kolay
lık imkânlar ı vardır . Heyet i Umumiye de ise hu 
durum daha da müşkül olur. Sonra, tahmin 
ediyorum 'ki, Anayasamızın 83 neü maddesiyle 
de ufak bir uygunsuz luk d u r u m u vard ı r . «Tür
kiye B ü y ü k Millet Meclisi, her yıl Kasım ayı
nın, ilk günü kendil iğinden toplanır . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi yı lda en çok 
beş ay tatil yapabil i r . .Meclisler aynı zamanda: 
tat i le girerler...» 

Şimdi, Meclislerin, de aynı zamanda tati le 
girmesini kabul eden Anayasamız, bunun bir 
encümeninin de kendi anvsından ayrılışını ru
hen tesvibctnıez. 

Nitekim, bugün mer'i edan eski Dahilî Ni
zamnamenin 415 ncii maeldesini okumakta fay
da mülâhaza ederim : 

«rjiıcünıenler Meclisin tat i l i esnasında Heyeti 
Umumiye' ka ra r iy le muayyen işlerin müzakeresi 
için toplanabilirler.» 

Şimdi burada bir hususiyet vardı r k i ; He
yeti Umumiye' kendisinin ma lûma t ve rızası dâ
hilinde1 olarak encümene bir yetki veriyor ve o 
zaman toplanmasını tasvibediyor. Binaenaleyh 
Encümeni?] çalışmasına fevkalâde b i r ahvalde 
müsaaele edee'ek elemektir. Faka t maddenin bu
rada yazılışında ise, her tür lü tatil gününde ça
lışmaya. kara r verebilir, elenmektedir. Aııra bun
da Umunu Heyetin bir karar ı yoktur . Heyeti 
Um um iyenin haberi olsun veya olmasın, madde
nin metnine ^öro, encümen toplanı]) çalışabile
cektir . Halbuki 4rt ncii maddenle Umumi Heye
tin vereceği müsaade ve muvafaka t karşıs ında 
ancak çalışabilir 'ki, o zaman e> karar ı vermiş 
olan Unuınıi Heyet, encümenin ne zaman çalı
şacağından haberekır okluğu için encümende 
ilgisi olan üyeler gedip daha, salim bir şekilde 
çalışabilirler. Eğe'r, hâdiise çok mühim ise, ya
ni MecüsleM'in olağanüstü bir toplant ıya çağı
rılması mecburiyeti var ise, z/Htcn Heyet i Umu
miye ele toplantıda okluğundan, komisyon da 
kendiliğinden toplanmış olur. Böyle bir hal yok 
ise>, l)iı vaziyet karşısıtnla encümenlerin toplan-
ınasıneia bendeniz büyük mahzurlar teemmül 
edileceğine inanıyorum. Yalnız, tetil ile a ra 
vermek arasında- bir hususiyet vardır . Tat i lden 
maksat , zat em Dahilî Nizamnamede de tasrih 
edildiğine, ayrıca Anayasanın 8f> neü madde
sinde ele belirt i ldiğine göre, burada 5 aylık bir 
tat i lden bahseel.il.iyor. Bunun dışınete bir de 
ara vermek suretiyle yapı lan tat i l ler vardır . 
Mese'lâ : Yılbaşında ara veriliyor, Ramazan 
Bayramı geliyor ara veriliyor. Kurban Bayramı 
geilyor ara, veriliyo, ama, bu ara verme esnası n-
ela encümende mühim bir mesele elerdest ise, 
encümen kendi işinin ehemmiyetine binaen de
vama ka ra r verebilir. 
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Onun için bendeniz bu tatil meselesini çıkar

dım da, «komisyonlar olağanüstü hallerde, ara 
verme günlerinde çalışmaya karar verebilir» 
şekline koydum. Yani kısaca bu maddeden 
«tatil» kelimesini çıkarıp, bu maddeyi ara ver
me meselesine hasredelim. O zaman Meclisin 
encümenler üzerindeki murakabe hakkı da nez-
edilmemiş olur. Bu hususta bir de önerge tak
dim ediyorum. Yüksek tasvibinize mazhar olur
sa ki, o zaman 40 nci maddenin Anayasaya uy
gunluğu temin edilir ve parlâmento teamülle
rine de daha uygun bir mahiyet alır. Encüme-
nni de bun'a iştirakini umarım. 

İHSAN AKPOLAT (MUŞ) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz de maddenin bâzı noktala
rına işaret edeceğim. Bu, tatile sıfat olan «her 
türlü» kelimesini anlıyamadım. Her türlü keli
mesi bir sarahat ifade etmiyor. Her türlüden 
kasid, eğer ara vermek ise maddede bunu sara
haten izah etmek şarttır. Değil ise, sadece, ko
misyonlar' tatil günlerinde çalışmaya karar ve
rebilir, tarzında olması icabeder. 

Bu bakımdan da maddede bir müphemiyet 
var. «Ucr türlü !atd», ben bu «Her türdü tatil» 
sözünden bir şey anlamıyorum. Bizim dilimizde 
tatil tatildir, tatilden başka bir şey değildir. Ta
tilin başka bir sıfatı varmış gibi, bunu bu şekil
de getirmek suretiyle «her türlü tatil» sözü bu
rada bir müphemiyet ifade eden bir anlam orta
ya çıkarmasın. Komisyonun «Her türlü tatil» 
den kastı nedir.'' Lütfen bunu izah el sinler de, biz 
de maddeyi ona göre anhyalım. 

'BAŞKAN' — Komisyonun bu husustaki mü
talâası nedir? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONi; SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ART ÜS — Efendim, komisyonda bu madde ted
vin edilirken, .'komisyonun düşündüğü şu idi : 
Komisyonlar tatil günlerinde çalışabilsinler. Za
ten bugünkü tatbikat da budur. Yani tatil gün
lerinden, maksat evvelâ hafta tatilleri var, malû-
muâliniz Cumartesi, Pazar. Sonra millî bayram
lar dolayisiyle yapılan tatiller var. Daha sonra 
dinî bayramlar dolayisiyle yapılan, tatiller Nar
dır. Burada, her türlü kelimesi bu saydığım tatil
leri kapsamak üzere kullanılmıştır. 

Meclislerin senelik tatilleri komisyonun dü
şüncesinin dışındadır. Yani, bu maddeyle meclis
lerin iki ay veya üç ay tatile karar verdikleri sı
rada 'bir komisyonun kendi kendine toplanmaya 
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karar vermesi ihtimali düşünülmemiştir. Böyle 
•bir maddeye ihtiyaç vardır. Komisyonlarda kes
retle vâki oluyor; Pazar ve Cumartesi günleri 
dahi, Senatoda mensubolduğum komisyon top
lanmış, tatil günlerine tesadüf etmesine rağmen 
çalışarak Af Kanununu, Tedbirler Kanununu 
müzakere etmiştir. Bu kapıyı açık bırakmak için 
bu madde1 sevk edilmiştir. Bu maddeyi sevk et
mekten maksat, meclisler tatile girsin; fakat, ko
misyonlar çalışmalarına devam etsinler, fikri de
ğil idi. Bu husus hakkında Ferit Afpiskender ar
kadaşımızın beyan ettikleri endişelere mahal yok
tur; bunu açıklamak isterim. Komisyonun zihni
yeti, tatili bu şekilde ele almış değildi. Bunları 
söylemekten maksadım, bu konuşmalarımın da 
zapta geçmesi içindir. Bu mesele yeteri kadar ay
dınlanmam ışsa, sizler tensip buyurduğunuz tak
dirde, nıadede bir değişiklik yapmak mümkün 
olabilir. Fakat zannediyorum ki, Ferit Alpisken
der arkadaşımızın vermiş olduğu takrir, bizim 
düşüncemizin dışında bir konu telâkki edildi. Bu 
takrir okunurken, mümkün olabildiği kadar din
ledim, talbiî eğer yanılmıyorsam. Bizim komisyo
numuz tatili 3 kategoriye ayırıyor. Bu 3 katego
ri, tatil günlerinde, komisyonların çalışabilmele
rine imkân sağlaması içindir. Bir vesile ile de şu 
hususu belirtmek isterim : Yüksek Heyetiniz, ge-
•çenlerde, burada Dilekçe Komisyonu hakkındaki 
bir konuyu görüştü. O günlerde Dilekçe Komis
yonunun, Meclisin ara verme veya Meclisin Bü
yük yaz tatilinde, çalışabileceğine dair bir hük
mü vardı. Demek ki; Dilekçe Komisyonu, dilek
çelerin fazla olması ve müracatlerin çokluğu do
layisiyle işleri intacetmek için tatillerde çalışabi
lecektir. Bu yetkiyi kabul buyurdunuz ve Dilek
çe Komisyonuna verdiniz. Fakat bizim maddemiz 
bu konunun dışındadır. Yani, büyük tatilde ça
lışma meselesi maddenin dışında bulunuyor. Bil
miyorum arkadaşlarımı bu hususta tatmin ede
bildim mi? 

FKRİT ADPİıSKE'NDER (Manisa) — Efen
dim, bu maddede esas itibariyle Sayın Sözcüyle 
mutabıkız. Büyük tatil kaydedilmiyor. Yalnız, 
maddede her türlü tatil deyince, ânı ve mutlak 
bir mâna var. Bendenizin teklifim de zaten, ara-
verme diye, Anayasanın kabul ettiği muayyen 
ıgünl ere (mahsustur. 

'İHSAN AKPOLAT (Muş) — Efendim; ben 
o noktaya işaret etmiştim. Komisyon Sözcüsü 
arkadaşımın verdikleri izahata avnen iştirak edi-
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yorum. Cumartesi, Pazar. Bayram tatilleri tatil ı 
günleri olarak kabul ediliyor. Bu tati l günlerini 
«her tür lü» sıfatından kur ta rmak lâzımdır. Bu
nun irin bir önerce takdim ediyorum. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONl ' SÖZCÜSÜ Â M İ L 
ART ÜS — Önergeyi komisyon olarak kabul edi
yoruz. Maddedeki «her türlü» kelimesinin (ak
masına komisyon iştirak etmektedir. 

SADIK ARTÜKMAC (Yozgat) Kf ön
elini, ben takr i r im! geri al ıyorum. 

'BAŞKAN Takri r in iz geri verilecektir. 
Sayın Alpiskonder, siz takririnizi geri alı 

yor musunuz? I 
F E R İ T A L P İ S K E N D E R (Manisa) Efen

dim bendeniz takr i r imin üzerinde du ruyorum. 
•BAŞKAN O halde, bu hususla ilgili ;i 

tane önerge var, bunları ayrı ayrı oku t tu rup . 
oylarınıza arz edeceğim: ı 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığımı 
Şifahon arz eylediğim sebepler dollay isiyle 

37 nei maddenin aşağıdaki şekilde değiş t i r i lmi
şini arz ve teklif eylerim. 

Manisa 
Ferit Alpiskender 

MADI)]'] 37. Komisyonlar olağanüstü hal
lerde araverme günler inde de (^alışmaya ka ra r 
verebilir. 

Y ü ksek '.Başkan lığa 
Maddenin şifahen izah ettiğini veçhile aşa

ğıdaki şekilde kabu lünü rica ederim 
«Komisyonlar, tatil günler inde ele çalışmaya 

•karar verebilir.» 
Muş 

İhsan Akpolat 

C. ''Senatosu. Sayın Başkanlığına 
37 nci maddenin aşağıda yazılı şekilde de

ğiştiril m-esini arz ederini 
Afyon 

Mustafa Yılmaz tuceoğlu 

Komisyonlar C. Senatosunun ara vermelerin
de ve hafta, ta t i l ler inde çalışmaya k a r a r verebi
lir. 

Tatil günler inde çalışmaları umumi heyetin 
tasvibine bağlıdır . 

İHSAN A K P Ü L A T (Muş) •-- Birinci önerge
nin aleyhinde 'konuşacağım. 

BAŞKAN Buyurun, 
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İHSAN AKPOLAT (Muş) Muhterem 

arkadaş lar , a raverme ile tat i l başka başka şey
lerdir. Araverme Senatonun nihaiye t üç, beş 
aylık tati le girmesi demektir . Tatil günleri 
ise, Cumartesi , Pazar günleri , dini ve Milli 
bayramlard ı r . Bu bakımdan tatil günler i ile 
aravermeyi ayrı ayrı mütalâa etmek icabeeler. 
Ifer tür lü ta t i lden kasıt, sözcüsünün de ifade 
et t ikler i gibi. Cumartesi , Pazar ve dini. müiı 
'bayramlardır . Lütfen bu iki şeyi bildiririnden 
ayı r t edelim. 

F E R İ T A L P İ S K E N D E R (Manisa) Efen 
dim. bendeniz lehte konuşacağım. 

BAŞKAN Buyurun. 
F E R İ T A L P İ S K E N D E R (Manisa) Muh

terem arkadaşlar ın ı , bu, tadil ve a raverme 
hakkındaki fikirlerini hürmetle dinledim. Yal
nız bugün dahi encümenler Pazar ve Cumar
tesi günleri çalışma karar ı verebiliyorlar. He
pimizin ma lûmudur ki, encümenlerin bu gün
lerde yani Pazar ve Fumartes i günler inde sa
bah tan akşama kadar çaÎMştıkları vâki dır. Sa
yın sözcü Ar tus Beyin buyurduk la r ı gibi. ken
dileri aravcrıneleri kastediyorlar . Bun la r ela. 
Yılbaşı, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı 
gibi zamanlara inhisar ediyor. Tatil deyince , 
Meclislerin büyük tatili hatıra gelir. Onun 
irin her tür lü tat i l , bu büyük tatili de k a p 
sadığ, için bendeniz aravernvellerde komisyo
nun f ikir ler ine iştirak ediyorum. Ve madde
de a raverme zamanında çalışılmasını tasvip 
•ediyorum. Bunun içerisine Cumartesi . Pazar 
kendil iğinden girer. Bu, en eü m enlerin zaten 
salâhiyetleri eüm I esindendir . Hürmet ler imle . 

BAŞKAN İki önerge daha var, okutu
yorum. 

('. Senatosu Başkanlığına 
37 nei maddeye sa raha t verilmek üzere ko

misyona iadesini arz ve teklif ederim. 
Afyon K a r a h i n a r 
Rasim Hancı oğlu 

Sayın Başkanlığa 
37 nei maddenin aşağıdaki sekilide değiş

tirilmesini arz ve teklif ederim. 
Ankara. 

Rifat E'tker 

Madde 37. Komisyonlar resmi tati l gün
lerinde ele çalışmaya ka ra r verebilirler. 
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BAŞKAN - - Bu iki önergeden birincisi mak

sadımıza daha uygundur. Yeniden olkutup 
oyunuza arz edeceğim. 

('Kaslın PTaneıoğlıUnun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN Ön ergeyi oyunuza arz ediyo-
rlm. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Madde önerge İler! e birlikte ko
misyona iade edilmiştir. 

Komisyon belgelerinin saklanması : 
MADDE 38. - Komisyonun belgeleriyle tu

tanakları ve bunların ilgili bulundukları ta
sarı ve teklifler. Gene] Kurulca karara bağ
landıktan sonra, O. Senatosu Başkanlık Di
vanınca C. Senatosu arşivlerinde muhafaza 
ettirilir. 

BAŞKAN Madde hakkında söz isti yen?... 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyirum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü Bölüm 

Gündem 

C. Senatosu gündemi : 
MADDE 39. C. Senatosunun günde

mi Başkanlık Divanınca aşağıdaki sıraya göre 
düzenlenir : 

a) Başkanlık Divanının Genel Kurulla su
nuşları ; 

b) Sorular ve genel görüşme: 
e) Öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan 

işler; 
d) Haklarında ivedilik kararı verilen iş

ler; 
e) Bir defa görüşülecek işler: 
f) İkinci defa görüşülecek işler; 
g) Birinci görüşülmesi yapılacak işler. 
c, d. e. f, g fıkralarında yazılı işler komis

yonlardan Başkanlığa gelme sırasına göre gö
rüşülür. Ancak, gerekirse Genel Kurul bu 
sırayı değiştirebilir. 

Gündem en az 24 saat önce Başbaıkanltığa 
ve bütün bakanlıklara gönderilir ve üyelere 
ilân olunur. 

BAŞKAN -— Madde hakkında söz istiyen?. 
Buyurun, Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) Muhterem 
arkadaşlar, gündemin sırasında bir zühnl yapıl

mış olduğu kanaatindeyim. Şöyle ki, (L) bendi 
bil- defa görüşülecek işler, ondan sonra (F) ben
di, ikinci defa görüşülecek işJer deniliyor. Bu
nun ikinci defa değil, iki defa görüşülecek işler 
olması ve (4 3) bendi de haşivdir, çıkarılması lâ
zımdır. 

Şu halde maddenin şu şekilde düzenlenmiş ol 
ması iktiza eder : 

(F) bendindeki «ikinci» kelimesinin «iki» ola
rak yazılması, (G) bendinin çıkarılması ve muta-
akıp fıkralarda ;'(!) harfinin çıkarılması lâzım
dır. Bu hususta bi?' önerge takdim ediyorum, ka
bulünü istirham ederim. ITürmetlerimle. 

BAŞKAN -- Madde hakkında başka söz isti
yen? Yok. Komisyonun bir mütalâası var mı efen
dim? Buyurun. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ART US Hf endim, .maddeınin hatalı olmadığı 
kanaatindeyiz. Zaten önünüzde bulunan bugün
kü gündemi alıp göz gezdirdiğiniz zamıaıı bunun 
böyle olduğu kolayca anlaşılacaktı!'. Gündemin 
dainra en son kısmı, iki defa görüşülecek işler 
diye ayrılmıştır. İkime! görüşmesi yapılacak iş
ler, birinci görüşmesi yapılacak işler diye. Bura
da giindeıini sayarken ayrıca, gıayıet tabiî olarak 
umumi başlık' konulmamıştır. Uzatmamak iç.in 
ikinci defa görüşülecek işler, yani birinci mü
zakeresi yapılmış olan işler, ondan sonra da bi
rinci görüşülmesi yapılacak, yeni geleni işler ki 
bunlar en sondadır. İkinci defa görüşülecek iş
ler. daha evvel birinci görüşülmesi yapılan işler
dir. Bir de «E» fıkrasında Anayasaya göre bir 
defa görüşülecek işler yani, ek kanunlar ve saire 
gibi yalnız bir defa görüşülecek işler yer almak
tadır. Binaenaleyh, burada bir yanlışlık bahis 
konusu değildir. Maddenin aynen kabul edilme
sini rica ederim. 

BAŞKAN -— Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) -- Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Sözcünün .yanıldığı kanaa
tindeyim. Cumhuriyet Senatosuna gelen işler ya 
•bir defa görüşülecek iştir, yahutta iki defa gö
rüşülecek iştir. Gündemin de buna göre tanzim 
edilmesi lâzımgelir. Yani birinci defa görüşülecek 
işler diye bir şey yoktur. Kendileri de dediler k , 
iki defa görüşülecek işler. Binaenaleyh, (P) fık
rasındaki (ikinci defa) tâbirinin (iki defa gör'" 
şülecek işler) olarak yazılmasını ifade etmiş içlini 
Teklifimde yine ısrar ediyorum. 
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Birinci görüşmesi yapılacak işler ibaresi bu

rada tamamiyle yersizdir ve haşivdir. Çünkü her 
gelen iş, kategorisi itibariyle iki defa görüşüle
cek iştir, veya bir defa görüşülecek iştir. Bunun 
gündeme alınması ieabeder. Birinci defa görüşü
lecek iş diye bir iş olmaması lazımdır. Hürmet
lerimle. 

MEHİMET HAZ Eti OKars) — Söz ist iyonun 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET H AZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, 'komisyonun bu tertibi maksada uygun
dur. Kski tüzükte de böyledir. Bir kanını tasarısı 
veya teklifi Heyeti Um um iyeye gelirken hunim 
kaç defa müzakere edileceği belli değildir. Aslın
da iki defa müzakereye tâ'bi olabilir, ama bir ka
nun, biı* tasarı muhakkak iki defa görüşülür diye 
(gelmez. 

Bir defa görüşülür, bu birinci görüşmedir. 
Diğer muameleler tamamlanır, o zaman da ikin-
t'i görüşmesi yapılır. Binaenaleyh, bu iki igörüş-
rae sayılmaz, iki defa görüşülmeye tabiî bir ka
nun lâyiha veya teklifinin durumu 'başlangıçta 
belli değildir. Belki, ilerde ikinci ıgörüşmeye ihti
yaç lıâsıl olacaktır. Onun için «ikinci defa gö
rüşülecek işler» ifadesi yerindedir. Bunun »böyle 
muhafaza ©dilmesini rica ederim. 

BAŞKAN" — Madde 'hakkında söz ist iyen var 
mı efendim? Yok. Bir önerge1 var okutup oyunu
za arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim, sebepler dolayısiyle, 39 

ncu maddenin (f) fıkrasındaki (ikinci) kelimesi
nin (iki) olarak değiştirilmesini ve (ıg) fıkrasiyle 
c, d, e, f 'harflerinden sonra yazılmış olan (g) 
(harfinin madde metninden kaldırılmasının oya 
arzını teklif ederim. 

Yozigat 
•Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
İÇTÜZÜK -KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 'Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum : 'Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : ıKaibul eden
ler... Rtm iyeni er... Madde ka!bul olunmuştur. 
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Dördüncü Bölüm 

(.'. Senatosunda öncelik re ivedilikle görusme 

Öncelikle görüşme kararı : 
MADDE 40. — Hükümet 'veya komisyon ta

rafından yazılı ive gerekçeli bir istek 'üzerine', C 
Senatosu, uygun görürse hir tasarı veya tekli
fin diğer işlerden önce ıgörüşülnıesine karar vere
bilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza ara ediyorum. Kabul 
edenler... E'tmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

İvedilik karan istenmesi : 
MADDE 41. — Bir tasarı veya teklif hakkın

da ya sunulurken yahut birinci görüşmes.nden 
evvel Hükümet veya teklif sahibi veyahut ilgili 
komisyon ivedilik kararı i'sfiyeibilir. 

Bir tasarı veya tekliflin yalnız bir defa görü
şülmesiyle yetin ilmesi için C. Senatosunun kaibul 
edeceği esaslı bir sebdbolmadıkça ivedilik kararı 
verilemez. 

ivedilik kararını istıiyenler, gerektiğinde, o 
'kararın geri alınmasını da istiyeJbilnier. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun Sayın Akpölat. 

İHSAN AKPOLAT (Muş) — Efendim, bu
rada da kısaca şunu arz edeyim; bir tasarı veya 
teklif hakkımda «ya sunarken» deniiyor. Nereye 
sunarken! Burada muazzam bir ifade düşüklüğü 
var. Komisyondan rica ediyorum, maddeyi geri 
alsınlar ve 'bu maddeye daha vazıh bir şekil ver
sinler. Bu madde, bir tasarı veya teklif hakkında 
«ya sunulurken veyahut 'birinci 'görüşmesinden 
evvel» demliyor, «ya» kelimesi muhakkak cüm
lecikler arasında müstakil cümleleri tam cümle 
haline getirirken kullanılır. Böyle (başlangıçta 
hiçlbir sebep yokken «sunulurken» 'kelimesinin 
mânası yoktur. Burada bir ifade zayıflığı vardır. 
Kbmıisyondan rica ediyorum, bu maddeyi geri al
sınlar. 

BAŞKAN — Sayın Aıitukmaç. 
SADIKA RTlTKMAO (Yozgat) — Efendim. 

Ibu bölümde bir tasnif baltası olduğuna kaniim. 
Matlapta «öncelikle görüşme kararı» deniyor, 
41 nci maddede. Ondan Sonra bölümün sonuncu 
maddesinde «Öncelikle görüşme 'kararının sonu
cu» denilmektedir. 

Mâruzâtım şudur kıi; bu 44 ncü maddenin 40 
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teı maddeden sonraya alınması lâzımgelir. Zan
nediyorum ki, komisyon da fikrime iştirak eder. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Madde haikfcrnda başka söz isti-

yea yok. Komisyonun bir mütalâası var mı efen
dim? Buyurun Sayın Artus. 

İÇTÜZÜK KOMİSYON!' SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS — Efendim, bir tasarı veya teklif ilki 
haliyle derpiş ediliyor. Ya, bu tasarı veya teklif 
sunulurken ivedilik kararı istenilir. Veyahut, 
birinci görüşmesinden evvel Hükümet veya tek
lif sahibi veya ilgili komisyon ivedilik kararı is
ter. Tasarıyı, Hükümet sunarken, yani Meclis 
verirken, yahut teklif sahibi keza aynı şekilde bu
nu sunarken ivedilik kararı ister. Böyle olmadığı 
taktirde (ki, ekseriyetle böyle olmuyor,) yine, bu 
teklif sahibi veya Hükümet veya komisyon., birin
ci müzakereden evvel, heyeti umuma yeden ivedi
lik kararı verilmesini ister. Birinci fıkraya ait 
olan mâruzâtım bu kadar. 

Bundan evvel maddenin yeri hakkında Sayın 
Sadık Artukmaç arkadaşımızın ifadelerine gelin
ce; Ibu bölümün umumi başlığı «Cumhuriyet Se
natosunda öncelik ve ivedilikle görüşme» dir. 
Bundan evvelki maddede öncelikle görüşme ka
rarı söz konusu edilmiştir. Şimdiki madde ive
dilikle görüşmeyi de söz konusu etmektedir, ive
dilikle görüşmeyi kimlerin istiyebileceğini söylü
yor ve bundan sonra ivedilik kararının verilme
sinden bahsediyor. Bu bölümün son iki madde
siyle öncelik ve ivedilik kararlarının sonuçları ifa
de ediliyor. Hukuki tarife göre, verilen bu ifa
delerde hükümler nedir, verilen öncelik kararı
nın neticesi nedir, verilen ivedilik kararının neti
cesi nedir; son iki maddeye göre bu kararlar ne
yi sağlar ve nevi temin ederi1 I*ek tabiî olarak 
bir şeyin sonucu en sonunda olması lâzımdır. 
Evvelâ 40 nci maddede işin mahiyeti anlatılı
yor. Görüşmekte olduğumuz 41 nci madde 
ivedilik 'kararının ne zaman ve kimler tarafın
dan istenilebileceğini zikrediyor. Bundan son
raki madde ise ivedilik kararının ne şekilde ve
rileceğini anlatıyor ve mütaakıp iki madde de, 
öncelikle görüşme ve ivedilikle görüşme karar
larının sonuçlarını' veriyor. Binaenaleyh mad
delerin- sırasının -mantıkî bir tertip dâhilinde 
olduğu kanaatındayız. Bu 'bakımdan ben Sa
dık Artukmaç. arkadaşımın, maddelerinin yeri 
değiştirilsin, teklifine katılacağım. «Sunulmak» 
kelimesi, okunduğu zaman, lisanı ağırlaştıran-
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bir ifade teşkil etmiyor. «Bir tasarı veya tek
lif hakkında ya sunulurken, ya<hut birinci gö
rüşmesinden evvel, Hükümet veya teklif sahi
bi, veya komisyon ivedilik kararı istiyebilir» 
Bunda bir ağırlık görmüyorum. 

İHSAN AKPOLAT (MUŞ) — Nereye efen
dim, nereye sunulurken. Anlaşılmıyor. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTUS (Devamla) •— Efendim, bunu arzu edi
yorsanız ilâve edelim. Faikat, herkesçe çok 
malûmdur nereye sunulduğu. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim «baş
larken, ya sunulurken» şeklinde olması daha 
tabiî, «ya» kelimesini başa koymaya lüzum yok. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMlL 
ARTUS (Devamla) — «ya» yi çıkarırız efen
dim. Bu taktirde, maddenin bölümü «Bir ta
sarı veya teklif hakkında sunulurken, yahut 
'birinci görüşmesinden evvel hükümet veya 
teklif sahibi veyahut ilgili komisyon ivedilik 
kararı istiyebilir» şeklinde olacaktır. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim 
eski 44 ncü maddenin 2 nci fıkraısiyle, yine eski 
45 nci maddenin 1 nci fıkrasının lüzumsuz ol
duğu kanaatindayim. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTUS (Devamla) — Niçin efendim. ? 

SADffi ARTUKMAÇ (Devamla) — İlgili 
komisyon kelimesinden sonra gerekçeli bir ya
zıyla ibaresini katmak suretiyle bu iki fıkra 
da kendiliğinden hüküm ifade etmez ıbir hale 
gelir. Bu hususta ne düşünüyorsunuz? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Devamla) —• 45 nci madde hakkın
da bir şey söylemediniz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — 45 nci 
maddede «Yukarıdaki maddede belirtilen şart
lar bulunduğu takdirde ivedilik kararının yazılı 
olarak istenmesi lâzımdır» denmektedir. Yuka
rıdaki fıkrada (belirtilen şart yok. O ancak 
esaslarını teslıit ediyor. Şu,, şu şu şeklinde mü
racaat edilir, deniyor. 

Maruzatım şu oluyor: «Hükümet veya tek
lif sahibi veyahut ilgili komisyon ivedilik ka
rarı istiyebilir» dedikten sonra artık ikinci 
fıkra haşiv halinde oluyor. Onu da çıkardı
ğımız takdirde daha insicamlı maddeler haline 
gelir. Bu hususta komisyon ne düşünüyor? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Devamla) — Efendim, ivedilik -ka-

— 705 — 
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ninnin Meclislerde çok suiistimal edildiğinden 
şikâyet edil mistir, (i eben »'ün, bu 'kürsüden 
'bir arkadaş, haıklı olarak «İler tasarıyı ive-
diliklie mi görüşeceğiz. Senato hikmeti vücu
dunu bulamıyor, meselelere iyice eğiİçmiyo
ruz» diye dert yanıyordu. Ve birçok arka
daş da şikâyete iştirak etmişti. Simdi, buyur
duğunuz gibi, «görüşülmesinden evvel gerek
çeli bir yazı ile» demek suretiyle de bu işi 
halletmek 'kabildir. Faik at, ivedilik kararının 
verilmesi için esaslı bir sebep olmadıkça bu 
karar verilme/ diye ayrıca, bir ikaz, bir uyar
ma olmak üzere bu fıkranın şevkinde bir fay
da mülâhaza ettik ve «Bâr tasarı veya tekli
fin yalnız bir defa görüşülmesiyle yetinilmesi 
için Senatonun kabul edeceği esaslı bir sebep 
olimadıkça ivedilik kararı verilemez» diye, bir 
âmir ve herkesi uyaran hüküm sevk etrtik. Böy
le kalmasında fayda mülâhaza ettiğimiz için 
fıkrayı aynen muhafaza ediyoruz, maddeyi 
kısaltmak istemiyoruz, meselenin önemi dola-
yısiyle fıkranın aynen bırakılmasını istirham 
ediyorum. 

45 nci maddenin 1 nci fıkrasına gelince 
«Yukardaki maddede belirtilen şartların bu
lunduğu bir kere daha tekrar edilmiştir. Yani 
ivedilik kararının gelişi güzeli verilmemesi için, 
sözü gecen esaslı .sebepler bulunduğu takdir
de ve ri 1 m ek su ret iv I e hakkın yerinde kul 
lanıknası maksadıyla, bu kelimeler kullanıl
mıştır. Bu itibarla eski 4-5 nci .maddenin 1 
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nci fıkrasının da aynen bırakılması gerekti
ği kanaatindeyim. 

BAŞKAN Sayın Akpoiat; zatıâliniz bu 
maddede (ya) kelimesi hakkımla, bir (tek
lif yaptınız. Bay Hazer de sizin mütalâanı
za. iştirak ettiğini bildirdi. Komisyon da bu
nu kabul ediyor, «ya» kelimesini çıkaracak. 
Bu suretle isteğiniz hâsıl olmuş bulunuyor, 
takririnizi oya 'koymam için ısrar ediyor mu
şumuz ? 

İHSAN AKPOLAT (Muş) Yine olmu
yor efendim, komisyona iadesi lâzımdır. 

Y üıkse k Bask an lığa 
Maddenin komisyona, iade edilerek vuzuh 

kazandırılmasını arz ederim. 
Muş 

İhsan Akpoiat 

BAŞKAN Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim ? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
AKTI İS -- Hayır efendim, maddenin komis
yona iadesine bir sebep yak. Böyle maddele
rin sık sık komisyona iadesi tüzüğün çıkma
sını geciktirir. Maddeden «ya» (kelimesinin 
çıkması kâfidir. Biz «ya» kelimesinin çık
masını kabul ediyoruz. 

BAŞKAN Komisyon önergeye iştirak 
"tmlyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka 
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Madde komisyona iade edilmiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

6. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — Osman Raim Sarıgöllü ve arkadaşlarının. 
(hum hur i? jet Bayramıma yaklaşmış bulunması se
bebiyle, toplantılara 1 Kanım lf)62 f/ününe kadar 
ara verilmemıe dair önergesi. 

Yiıksek Başkanlığa 
1. İçtüzük görüşmelerinin 1 Kasım toplan

tısından sonra devamına ve İçtüzük Komis
yonun görevine tasarının kesinleşmesine ka
dar devam etmesine, 

2. Araya Cımıhuriyeıt Bayramı gireceğin
den ve uzun vadeli plânın sayın üyeler ta
rafından tetkikine imkân sağlamak üzere, i 
K'asım 1962 Perşembe ^m\xx saat 15 t.e topla

nılmak üzere biri eşlimin talikini saygı ile arz 
ve talebederiz. 

A. P. Orupu adına 
Aydın 

Osman Saim Sarıgöllü 
Y. T, P. Orupu adına 

Takat 
()sman Ffacıbaloğlu 

O. H. P. Orupu adına 
Konya 

Sedat Çumralı 
İçtüzük Komisyonu 

Başkanı 
Ahmet Yıldız 

BAŞKAN önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler'... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 Kasım 1962 Perşembe günü saat 15 t e 
toplanılmak üzeri» Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,15 
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7. — SORULAR VE CEVAPLARI 
H — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

t. — Cumhuriyet Senatosu Mara§ Üyesi .Ne
dim Evliya'nın, Doğu ve Güney - > Anadolu bölge
lerindeki asayiş durumuna dair yazılı soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı S ahir Kurutluoğlu ile Ada
let Bakam Abdülhak Kemal Yörük'ün cevabı 
(7/49) 

Yüksek Başkanlığa 
Memlekeitte huzur ve sükûnun tesis ve idamı -

s/i, bilbassa vatandaşın emniyet ve itimat içinde 
yaşaması ve 'bu meyanda asayişi munil hâdisele
rin önlenmesi ancak bu kabil hareket ve 'hâdise
lerin süratle meydana çıkarılarak hakiki failleri
nin. adalete teslimi ile mümkündür. 

Vatanımızın her 'köşesinde, ezcümle Şark ve 
Cenup bölgelerindeki köy ve nahiyelerden başka 
şehir ve kasabalarda da gece ve gündüz yol kes
me, ev basma, soygunculuk, tehdit, darp ve sir
kat hâdiseleri geçen yıllara nazaran hissedilir şe
kilde artmış ve nitekim 'bu hususatı göz önüne 
alan İçişleri Bakanlığı muayyen bölgelerde mo
torlu Jandarma takip müfrezeleri tertip ederek 
faaliyete geçirmiş bulunmaktadır. 

1. Son 4 - 5 yıl. zarfında memleketimizde asa
yişi bozan ve yukarda, vasıfları gösterilen suçla
rın seneleri ayrı ayrı gösterilmek suretiyle mik
tarınım ve failleri meçhul kal ani arının keza her 
yıl ne olduğunun, 

2. 'Hâdiselerin artması karşısında alman 
tedbirlerin ve bu artışların hakiki sebep ve saikı
nın ne olduğunun, 

3. Asayişi temin, failleri meöhuj kalanları 
veya suçluları, hali firarda bulunanları taharri, 
tesbiit ve yakalamak için tavzif kılınan takip müf
rezelerinin aldıkları neticelerin ne olduğunun, 

4. Zabıtanın vazife ifası sırasında vatandaşa 
yaptığı muamele tarzı ile suç teşkil edecek her 
hangi bir harekette bulunulup bulunulmadığının 
ve ezcümle Maraş'ın Elbistan İlçesi Büyük Yapa
lak köyü ile Gaziantep Merkez İlçesine bağlı Bü
yük Araptar köyünde ve diğer bâzı yerlerde va
tandaşlara reva görülen muamele tarzımın ve bil
hassa ismi geçen köylerde bâzı evlerin kapıları kı
rılarak sandık ve konsolları açılmak suretiyle, ka
çak iddiasiyle bir kısım eşyalarımın alınıp alınma
dığı, kaçak olduğu sabiltse failleri, değilse usul

süz muamelede bulunanlar hakkında ne gibi işlem 
yapıldığının, keza takip müfrezesinin yıllardır in
faz edilemiyen kesinleşmiş mahkeme ilâmının El
bistan İcra Memürluğunca talep edilen yardıma 
mübaşeret etmesine rağmen infaz sırasında aksi
ne hareket edilerek infaza mâni olunup olunma
dığının, 

İçişleri ve Adalet Bakanları tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâlet ıbuyurulması-
nı arz ve teklif ederiz. 

24 . 7 . 1962 
ıVlaraş C. Senatosu Üyesi 

Nedim Evliya 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı Ankara 

Karargâhı 21 . 9 . 1962 
Jandarma Genel Kumandanlığı 
Hrk. : V. Asyş. 1 nei Ks. : 26409 

Konu: Doğu ve Güney - Doğu 
bölgelerinde asayiş durumu Üz. 

Oumbııniyet Senatosu Başkanlığına 
îlıgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Md. lüğü 

1021 - 1304/7/49 sayı ve 25 Temmuz 1962 tarihli 
yazı. 

Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgelerinde
ki asayiş durumuna dair Oum'buriyet Senatosu. 
Maraş Üyesi Nedim Evliya tarafından verilen 
önergenin Bakanlığımı ilgilendiren 1, 2, 3 neü 
maddeleriyle ilgileyen 4 neü maddesine cevabımı 
arz ediyorum. 

1. Son 4 - 5 yıl zarfında vukua gelen yol 
kesme, ev basma, soygun, tebdil, darp ve hırsız
lık suçları ile failleri meçhul kalanların yılı üze
rinden miktarı şudur; 

•Jandarma bölgesinde : 
1958 yılında : 
a)! 27 yol kesme, 11 ev 'basma, 199 tehdit. 

167 darp, 1052 sirkat. 
b) 1959 yılında : 
43 yol kesme, 16 ev basma, 271 tehdit, 386 

. darp, 494 sirkat. 
c) 1960 yılında : 
193 yol kesme, 65 ev basma, 1175 tehdit, 1.138 

darp, 4567 sirkait. 

— 707 



G. Senatosu B : 96 
ç) 1961 yılında : 
203 yol kesme, 41 ev basma, 1 041 tehdit , 1188 

da rp , 4 567 sirkat . 
d> 1962 yılında : 
120 yol kesime, 13 ev 'basma, 461 tehdit, 529 

da rp ve 1 926 sir'kat olayı kaydedilmiştir-. 
(Bu olaylardan : 
1958 yılında : 
Yol kesmeden. 5, ev Ibasmadan 3, sirkattan 

335. 
1959 yıl ında : 
Yol kesmeden 10, ev banmadan 4, s irkattan 

132. 
1960 yıl ında : 
Yol kesmeden 24, ev basmadan 13, sarka t -

t an 380. 
Iİ961 yıl ında : 
Yol kesmeden 12, ev 'basmadan 7, s irkattan 

440. 
1962 yılınöa: 6 aylık devreden, : 
Yol kesmeden 13, ev basım ad an 7, s i rka t tan 

180 olayın da failleri meçhul bulunmaktadır . 
©mnıiyet bölgesinde : 
>a) 1958 yılında : 
8 yol kesme, 10 889 hırsızlık, 10 894 darp . 

1 1.10 tehdit . 
lb) 1959 yılında : 
2 yol kesme. 9 879 hırsızlık, 9 807 darp, 

1 109 tehdit . 
c) 1960 yılında : 
4 yol: .kesime1, 10 572 hırsızlık, 8 582 dar]), 

2 320 tehdit . 
d ) 1961 yıılmda : 
121 yol kesme, 13 590 (hırsızlık, 16 097 darp , 

2 597 tehdit . 
e) 1962 yılında : 
87 yol kesme, 6 709 hırsızlık, 4 546 darp , 

1 416 tehdit , olayı kaydedilmişt i r . 
ıBu olaylardan : 
'1958 yılında : 
Hırsızlıktan! 741. 
1959 yılında : 
Hırsızl ıktan '663, 
1960 y ı l ında : 
Yol kesmeden 1, hırs ız l ıktan 651. 
1961 yı l ında : 
Yol kesmeden 18, hırs ız l ıktan 1 783. 
1962 yı l ında : 6 ayl ık devreden 
Yol kesmeden 7, hırs ız l ıktan 857, olayın da 

failleri nıee'hııl bu lunmaktadı r . 

25 10.1962 O : 1 
2. Ar t ı ş kaydeden olayların hak ik i sebep 

ve saikleri olarak nüfusun süra t le ar tması , ik
tisadi ve sosyal âmiller, her iki 1 eki!atın gerek 
personel ve gerekse modern ye teknik vasıta
lar la ye ter i k a d a r takviye edilmemesi zikredile
bilir. 

Suç teşkil eden bi lûmum fiil ve hareket le
rin önlenmesi hususunda mevcut imkân la r nis-
betinde tedbir ler a l ınmaktadır . Yıl içimle suç
lar ın tekasüf ettiği bölgeler nazarı i t ibara alı-
na rak tan girişilen müfreze faaliyeti , haber al
ma, çalışmaları ıbu tedbir ler meyanındadı r ı 

.">. Haziran 1962 ta r ih indne 5 (bölge dâhi
linde girişilen müfreze faaliyetlerinden bugü
ne k a d a r alınan netice şudur : 

F i r a rda olan 20, yol kesme ve ev basma 23, 
katil 8; dağa .kaldırma 20, ceza evi firarisi 2, 
hayvan hırsızlığı 8, ya ra lama 5, kız kaç ı rma 
olayı faili yakalanmış t ı r . 

4. 'Takip müfrezesinin Elbistan İlçesinin 
Büyük Yabalak köyünde ve diğer köylerde yap
tığı ha reke t ve aramalarda va tandaş la ra ait 
hiçbir evin. kapısının kır ı lmadığı , ancak B ü y ü k 
Yabalak köyünde Kıllı Özkan ' ın evinde Suriye 
H aded kaçak poşu, 1 aded masa örtüsü, 5 metre 
naylon entari l ik ile 37 deste; kaçak oyun kâğıd ı 
olmak üzere 520 lira değerinde eşya yakalana
rak adalete teslim edildiği. 

Elbistan Mahkemesinnce verilip infaz edil
mediği bildirilen ilâmın infazı için tak ip müf
rezesinden kuvvet islendiği, Üsteğmen İbrahim 
Erd inç komutas ındaki müfrezenin icra memu
ru refakat inde verilerek olay mahalline gönde
rildiği ; 7 evin boşaltılması işini icra memuru 
taraf ından Üsteğmenden talebedildiğinde, Müf
reze FComuıtanmea h-ra memuruna (icra işinin 
icra memurluğuna aidolduğuuun, j andarmanın 
'm i c a ve infaz s ırasında ancak icra memuru
nu ve arkadaşlar ını korumakla mükellef bulun
duğu, evlerin boşaltılması işine kar ışdamıyaca-
ğım bildirdiği . Bunun üzerine icra memurunun 
köylerden 1emin ett iği adamlarla eşyaları boşalt
maya başladığı, bâzı evlerin de eşyalarının ta
mamen çıkarı lmadan yık t ı r ı lmaya kalkışılma
sı üzerine vatandaşlar ın müracaat ı ile eşyanın 
tamamen çıkarıldığı, hu arada boşal tma işinde 
çalıştırılan işçilerden bâzılarının bir aded Ga
zi al t ım, us tura , bıçak, palaska, gibi eşyaları al-
d 'k lnrmın ihbar ve şikâyet edildiği, vaktin geç 
olması ve 'başka ihtilâflara da voi aeW:iıai!i;!>a 
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bakımından icra işinin durdurularak Elbistan'a 
dönüldüğü, müfrezenin infaza mâni olmadığı, 
ancak görmekte olduğu takip hizmeti dolayı-
siyle olay bölgesinde fazla kalamadığından du
rumun icra momurluğunca mâni olunduğu şe
kilde mütalâa edildiği, esasen icra memurunun 
Elbistan'a döndüğünde Müfre/. Kıcımhımır.n 
kendisine hakaret ettiğini, icraya tâbi evlerden 
birinin sahibi olan Hüseyin Özcan ve arkadaş
larının Müfreze Kumandam tarafından dövül
düklerinden bahs ile C. Müddeiumumiliğine şi
kâyette bulunduğu, bu hususta hazırlık tahki
katının yapılmakta olduğu; boşaltına sırasında 
çalındığı ve alındığı şikâyet edilen eşyalar hak
kında yapılan tahkikatta iddianın aslı olmadığı 
anlaşıldığından C. Müddeiumumiliğince takip
sizlik kararı verildiği. 

Gaziantep'in Büyüka raplar köyünden Memik 
Karan an ve Elif Karahan'm evlerinin arandığı, 
giyim eşyalarının alındığının vilâyete bir di
lekçe ile ileri sürüldüğü, bıı hususta ifadesi 
•alınan Elif Karahan'm: Evinden arama esna
sında ele gecen eski bir pala ile bir bıçak ve 
bir av tüfeğinin alınarak bilıhara kendisine iade 
edildiğini beyan ettiği, kapı kırına, kaçak eşya 
alm'a gibi bir olay olmadığı, esasen şikâyet di
lekçesinin adliyeye tevdi edildiği, bu bölgede 
faaliyette bulunan müfrezenin vazife ifası sı
rasında vatandaşa kanun ve usulü dairesinde 
muamelelerde bulunduğu, suç teşkil edecek her 
hangi bir hareket müfahede edilmediği anlaşıl
mıştır. 

Arz ederim. 
Sahir Kurutluoğlu 

içişleri Bakanı 

Adalet Bakanlığı 24 . 10 . 1962 
( l !. (1. Müdürlüğü 

Sayı : 25227 

Konu : Senatör .Yedini 
Evliyayım yazılı sorv.-
su hakkında : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : (lenel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadesiyle alman 25 . 7 . 1962 gün ve 1021/ 
1.104 - 7/49 saydı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Yedim 
Evliyn'nm yazdı soru önergesinde : 

25.10.1962 0 : İ 
«Memlekette huzur ve sükûnu tesis ve idame

si, bilhassa vatandaşın emniyet ve itimat içinde 
yaşaması ve bu meyanda asayişi muhil hâdisele
rin önlenmesi ancak bu kabil hareket ve hâdise
lerin süratle meydana çıkarılarak hakiki faille
rini Adalete teslimiyle mümkündür. 

Vatanımızın her köşesinde, ezcümle Şark ve 
Cenup bölgelerindeki köy ve nahiyelerden baş
ka şehir ve kasabalarda da gece ve gündüz yol 
kesme, ev basma, soygunculuk, tehdit, darp ve 
sirkat hâdiseleri geçen yıllara nazaran hissedi
lir derecede artmış ve nitekim bu hususatı göz 
önüne alan İçişleri Bakanlığı muayyen bölgeler
de motorlu Jandarma takip müfrezeleri tertibe-
derek faaliyete geçilmiş bulunmaktadır. 

1. 'Son 4 - 5 yıl zarfında memleketimizde 
asayişi bozan ve yukarda vasıfları gösterilen 
suçların seneleri ayrı ayrı gösterilmek suretiy
le miktarının ve failleri meçhul kalanların keza 
her yıl ne olduğunu, 

2. Hâdiselerin artması karşısında alınan ted
birlerin ve bu artışların hakiki sebep ve saiki-
nin ne olduğunu, 

o. Asayişi temin, failleri meçhul kalanları 
veya suçluları hali firarda bulunanları taharri, 
tesbit ve yakalama için tavzif kılınan takip 
müfrezelerinin aldıkları neticelerin ne oldukla
rının, 

4. Zabıtanın vazife ifası sırasında vatanda
şa yaptığı muamele tarzı ile suç teşkil edecek 
her hangi bir harekette bulunup bulunmadığı
nın ve ezcümle Maraş'm Elbistan ilçesi Büyük 
Yapalak köyü ile Gaziantep merkez ilçesine bağ
lı Büyük Araptar köyünde ve diğer bâzı yerler
de vatandaşlara reva görülen muamele tarzı
nın ve bilhassa ismi geçen köylerde bâzı evlerin 
kapıları kırılarak sandık ve konsolları açılmak 
suretiyle, kaçak iddiasiyle bir kısım eşyaların 
alınıp alınmadığı, kaçak olduğu sabitse failleri, 
değilse usulsüz muamelede bulunanlar hakkında 
ne gibi işlem yapıldığının, keza takip müfreze
sinin yıllardır, infaz edilmiyen kesinleşmiş mah
keme ilâmının Elbistan îcra Memurluğunca ta-
lebedilen yardımla mübaşeret etmesine rağmen 
infaz sırasında aksine hareket edilerek infaza 
mâni olunup olunmadığının,:» 

Yazılı olarak cevaplandırılmasını Adalet ve 
İçişleri Bakanlıklarından istenilmektedir. 

T. Şark ve Cenup bölgelerindeki gece ve 
gündüz yol kesme, ev basma, soygunculuk, teh-
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dit, darp ve sirkat hâdiselerinin son 4 5 yıl 
içindeki miktarların ve faili meçhul, kalanların 
ayrı ayrı gösterildikleri liste eklice sunulmuş
tur. 

i! A) Gaziantep'in merkez ilçesine bağlı 
Büyük Anaptar köyü ve diğer bâzı yerlerde va
tandaşlara reva görülen muameleler hakkında 
mezkûr mahal savcılığına yazılan yazıya verilen 
cevaptan : 

«Şark'ta son zamanlarda vuku bulan soygun
culuk ve hali firarda, bulunan suçluların takibi 
için İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen jan
darma müfrezesinin mütaaddit adam öldürerek 
hali firarda bulunan Büyük Araptar Köyünden 
Mehmet Karahan'ın sık sık mezkûr köye gelip 
gittiğini tesbit etmesi üzerine bu firarinin ya
kınlarının evlerinde yapılan aramalarda muhte
lif kiline ve memnu bıçak bulunduğu hususu za
bıtla tevsik edilerek suçlular hakkında gerekli 
takibata tevessül edildiği; 

Keza evlerinde arama yapılanlar. müfreze 
tarafından kendilerine işkence yapıldığından 
bahsile şikâyette bulunmuşlarsa da gerekli ince
leme ve tahkikat sonunda iddianın subut dere-
cesine ermediği; 

Katil firarisi Mehmet Karahan'm Suriye'de 
yakalanması üzerine evvelce kendilerine işkence 
edildiğinden ötürü şikâyette 'bulunanlatın müf
reze tarafından işkence yapılmadığı, işkence edi
lir korkusuyle bu şekilde müracaatte bulunduk
larını beyan ettikleri ve alman ifadelerinin bu 
yolda zabta geçirildiği, 

NTetieeten, verilen haberlerin doğru bulunma
dığı ve hiç kimsenin kapısı kırılarak içeri gi
rilmediği gibi kaçak eşya namı altında hiçbir 
eşyanın zaptedilmemiş olduğu ve hâdisenin be
lirtilen şekilde cereyan eylediği. 

Anlaşılmıştır. 

B) Maraş'ın Elbistan ilçesi Büyük Yapalak 
köyü ile diğer bâzı yerlerde vatandaşlara reva 
görülen muameleler hakkında alâkalı mahal C. 
Savcılığına yazılan yazıya verilen cevaptan : 

«Büyük Yapalak köyünden Şıhlı Özkan'da 
kaçak eşya yakalandığı, bu şaihıs hakkında bu 
suçtan dolayı Elbistan Asliye Ceza Hâkimliğin e 
dâva ikâme olunduğu, mevcutlu olarak getiri
len sanığın ifadesi -alınırken jandarmada dövül
me neticesi suçunu ikrar- ettiğini müdafaasında 
ileri sürmesi üzerine dövenler hakkında avrıea 

I a ki bat a geçildiği. Büyük Yapalak köyünden 
başkaca şikâyet ve ihibar meveudolmadığı; 

.Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen ilâm
ların infazına giden icra memurunun yanına. 
zabıta kuvveti -almak için kaza jandarma kıl
ınandan lığına müracaatta, bulunduğu ve 'bu sı
lada 5 nci Bölge Jandarma Kumaudarılığınca 
I eskil olunan veya Bay Satiri Kartal kumanda
sında bulunan müfrezenin, firarileri yakalamak 
üzere Elbistan'a gelmiş bulunması üzerine h\\ 
müfrezede Kıdemli Üsteğmen îbralhinı Erdinç' 
in .emrine jandarma kuvvetleri verilerek icra 
memuru ile .birlikte gönderildiği, 5 . 7 . 1962 ta 
riiıinde hâdise mahalli olan Be'be mezrasına va
rıldığı ilâmda ismi yazılı Turalbi öztoprak'ın 
evinin yıkılmasına başlandığı ancak Turabi Öz 
toprak'ın hâdise mahallinde ^bulunmadığı orada 
bulunan Annesi Safiye ile Kızkardcşi Mavili' 
nin bu infaza mâni <»lmak istedikleri 'bu sebep 
ie iena memurunun İncecik köyünden amele tu 
I arak zorla kapıyı açtırıp eşyaları dışarı çıkart 
tıklan sonra evi yıktırmaya 'başladığı, bu sıra
da Safiye ile Mavili'nin müracaatla evi yıkılan 
ameleler, tarafından eşyalarının çalındığını si 
kâyet etmeleri üzerine ameleleri damdan ind.it-
diği ve üzerlerini aradığı ve !bilâ/hara sıraya di
zerek bu şahısların ibir kısmını dövdüğü ve emir 
vererek dövdürdüğü -ve onlara sövmek suretiyle 
hakarette bulunduğu, icra memurunun talep
lerinin bir kısmını yerine getirmediği ve ier:' 
memuruna hakarette bulunduğu ve ayrıca Safi 
ye -Öztoprak ve arkadaşlarının da icra memuru 
Talât Kayran'a sövüp taş attıkları ve bu hâ 
diseler sebeibiyle yapılan hazırlık talhkikatı ss • 
nıında ; 

a) Kİ b İstan <\ Savcılığının 27 . 9 . 1.9.52 gön 
ve 962/4.85-441 sayılı iddianamesi ile -Tanda" 
i ıra Kumandanı Kıdemli Üsteğmen İbralhim K' 
nine hakkında Osman Demir ve arkadaşiai it-.' 
darp ve tahkirden ötürü asliye Heza Mahkeme 
sine dâva, açıldığı : 

l)i fera memurunun vâki şikâyeti üzerim 
y;ıpılan hazırlık tahkikatı sonunda ise : 

Kl'bistan (\ Savcılığının 5 .9 .1962 gün ve 
962/486-41;-} sayılı iddianamesi ile Asliye Ceza 
M a hk em esi ne. -landa mı a. Kum andan i tb rah im 
Krdinç ihakkında adli vazifeyi i'hm.al, Safiye Öz 
toprak ve arkadaşları hakkında da vazife sıra
sında mukavemet suçlarından dâva açıldığı: 
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.Jandarma Üsteğmeninin amelelerden dört 

şahıs hakkında eşya. saldıklarından bahisle za
hit "varakası tanzim edip infazı durdurduğu an~ 
eaik ibu şahıslar hakkında hazırlık tahkikatı ne
ticesinde ademitakip kararı •verildiği, '.Safiye Öz-
toprak'ın icra memuru ile davacı İncecik köyü 
Muhtarı Ömer Yılmaz'ı eşyaları yağma ettir
mekten ve ilâmda yazılı olnnyan evini yıktır
maktan dolayı şikâyet ettiği ve 'bu hâdiseler se-
belbiyle yapılan hazırlık tahkikatı sonunda El
bistan C Savcılığınca 28 .9 .1962 gününde 
962/477 karaı- 962/377 (sayısiyle İcra Memunı 
Talât Kayran ve-Muhtar Ömer Yılmaz hakların
da takipsizlik kararı verildiği: 

1958 - 1961 yılları arasında işlenen tehdit, mes
ken masuniyetini rhtâl, darp, hırsızlık ve yağ
ma yol kesmek ve adam kaldırmak suçlarına 

ait cetvel 

Tehdit (T. C. K. : 191 > 
(Aşağıda yazılı rakamlar acılan dâva ade

dini (gösterir.) 

1958 1959 1960 

5 580 6 517 7 132 
Mesken masuniyetini ihlal' (T. O. 

4 Sİ 4 5 113 
Darp (T. V. 

34 855 38 049 
Hırsızlık (T. O. K". 

22 986 27 150 
Yağma ve 

1961 

7 215 
193) 
5 692 5 406 

K. : 456) 
43 031 45 921 

. 491, 492. 493) 
28 299 29 803 

yol kesmek ve adam kaldırmak 
ıT. O. K. : 495) 

1 085 1 024 V 213 1 336 
anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyuru'lma-sı arz olunur. 

Abdülhak Kemal Yörük 
Adalet Rakam 

:ı. Cumhuriyet Senatosu M araş Üyeni ('e 
nap Aksu'nun, Doğu ve Güney Anadolu bölge
lerindeki asayiş durumuna dair yazık soru 
önergesi ve İçişleri Bakam S ahir Kurutluoğlu ve 
Adalet Bakam Abdülhak Kemal Yörük'ün ceva
bı (7/50) 

Yüksek Başkanlığa 
Memlekette huzur ve sükûnun tesis ve ida

mesi, bilhassa vatandaşın emniyet ve itimat 

içinde yaşaması ve ıbn meyanda asayişi muhil 
hâdiselerin önlenmesi ancak bu kabil hareket 
ve hâdiselerin süratle meydana çıkarılarak ha 
kiki faillerinin adalete teslimi ile mümkündür. 

Vatanımızın her köşesinde, ezcümle Sark ve 
i'enup bölgelerindeki köy ve nahiyelerden başka 
şehir ve kasabalarda da gece ve gündüz yol kes
me, ev basma, soygunculuk, tehdit, darp ve 
sirkat hâdiseleri geçen yıllara nazaran hissedi
lir derecede artmış ve nitekim Ira hususatı göz 
önüne alan İçişleri Bakanlığı muayyen bölgeler
de motorlu Jandarma takip -müfrezeleri tertip 
ederek faaliyete geçirmiş bulunmaktadır. 

1. Son 4 - 5 yıl zarfında memleketimizde 
asayişi bozan ve yukarda vasıfları gösterileri 
suçların seneleri ayrı ayrı gösterilmek suretiyle 
miktarının ve failleri meçhul "kalanların keza 
her yıl ne olduğunun, 

2. Hâdiselerin artması karşısında alınan 
tedbirlerin ve hu artışların hakiki sebep ve sai
kı nin ne olduğunun, 

3. Asayişi temin, talileri meçhul kalanları 
veya suçluları, hali firarda bulunanları taharri, 
tesbit ve yakalama için. tavzif kılınan takip müf
rezelerinin aldıkları neticelerin ne olduğunun, 

4. Zabıtanın vazife ifası sırasında vatanda 
şa yaptığı muamele tarzı ile suç teşkil edecek 
her hangi bir harekette bulunulup bulunulma
dığının ve ezcümle İVlaraş'm Elbistan ilçesi Bü
yük Yapalak köyü ile Gaziantep Merkez ilçesi
ne 'bağlı Büyük Araplar ıköyünde ve diğer bâzı 
yerlerde vatandaşlara reva görülen muamele 
tarzının ve bilhassa ismi geçen köylerde bâzı 
evlerin kapıları kırılarak sandıık ve konsolları 
açılmak sn reliyle. kaçak iddiasiyle bir kısım 
eşyalarının alınıp alınmadığı, kaçak olduğu 
sabitse failleri, değilse usulsüz muamelede bu
lunanlar hakkında ne gibi işlem yapıldığının, 
keza takip müfrezesinin yıllardır infaz edilemi 
yen kesinleşmiş mahkeme ilâmının Elbistan İc
ra, Memurlıığunca talebedilen yardıma mübaşe
ret etmesine rağmen infaz sırasında aksine ha-
raket edilerek infaza mâni olunup olunmadığı
nın, 

İçişleri ve Adalet Bakanları tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyuru 1-
masını arz ve teklif ederiz. 

24 . 7 . 1962 
Maraş Senatörü 

Oena.p Akstı 
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İçişleri Bakanl ığı 21 . 8 . 1962 
J a n d a r m a Genel Kumandan l ığ ı 

Kara rgâh ı 
H E K : V. Asyş . / t nei Ks . 25890 

Konu : Doğu ve Güney - Doğu 'bölge
ler indeki asayiş du rumu Üz. 

Oıımllıuriyet; Senato.su Başkanl ığ ına 
İ lgi : Genel »Sekreterlik K a n u n l a r 'Müdürlü

ğü 1022/1396-7/50 Sayı ve 25 Temimiz 19Ö2 ta
rihli yazı. 

Doğu ve Güney - Doğu Adanadotu bölgele
r indeki asayiş durumuna, da i r Cumhuriyet Se
natosu Maraş Üyesi Cenap Aksu taraf ından ve
rilen önergenin Bakanl ığ ımı ilgilendiren "1, 2, 
3 neü maddeleriyle kısmen ilgileyen 4 neü 
maddesine cevabımı ırz ediyorum. 

1. Son 4 - 5 yıl zarf ında vııkuageleıı yo! 
kesme, ev 'basma, soygun, tehdit, d a r p ve (hır- | 
sizlik suç lan ile failleri meçhul kalanların yılı 
üzerinden miktar ı ş u d u r ; I 

. Jandarma bölgesinde : 
a) 4958 yı l ında : 
27 kol kesme, i l ev basma, 19!) tehdit , 167 

darp , 1 052 sirkat , 
b) 1959 yılında : I 
43 yol kesme, 10 ev basma, 271 tehdit, 380 

darp , 494 s irkat . 

e) 19-60 yıhda : 
193 yol kesme, 65 ov basına, 1 175 tohdit, 

1 13^ darp , 4 567 sirkat . 

e) 1964 yılında : 
203 yol kesme, 41 ev basma, 1 041 tehdit, 

1 1'38 darp , 4 567 s i rkat . 
d) 1962 yıl ında : (6 aylık devre) 
120 yol kesme. 43 ev basma, 461 tehdit , 529 | 

darp , 1 926 sirkat, olayı kaydedilmişt ir . I 
Bu olaylardan 

1958 yılında : 
Yol kesmeden f>, ev basmadan 3, sirkattaı ı 

336. 

1969 yıl ında : 
Yol kesmeden 10, ev 'basmadan 4, sirkat tan 

Î32. 
1960 yıl ında : 
Yol kesmeden 24, ev basmadan 13, sirkattaı ı 

380. 
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1961 yı l ında : 
Yo! kesmeden 12, ev basmadan 7, s i r ka t t en 

440. 
i962 yılında : (0 aylık devreden) 
Vol kesmeden 13, ev 'basmadan 7, s i rka t ta ı ı 

180 olayın da failleri meçhul bu lunmaktadı r . 
İ'htüiiyet bölgesinde : 
a) 1958 yı l ında : 
3 yol kesme, 10 889 hırsızlık, 40 984 darp , 

1 110 tehdit. 

b) 1959 yı l ında : 
2 yol kesme, 9 879 hırsızlık, 9 807 darp,, 

1 109 tehdit . 
<•) 1960 yı l ında : 
i yol kesme, 10 572 Hırsızlık, 8 582 darp , 

2'320 teli d i i, 

d) 19(51 yılında, : 
121 yol kesme, 13 590 hırsızlık, 16 097 d a r p , 

2 597'leıhdit. 
• e ) i 962 yılında : (6 aylık devrede) 
87 yol kesme, 6 709 hırsızlık, 4 546 darp , 

1 -i 16 tehdit olayı kaydedil mistir. 
i>u olaylardan : 
1958 yı l ında : 
Hızsızlıktan 741, 
1959 yılında : 
Hırsızl ıktan 663, 
i960 yılında : 
'Vol kesmeden 1, hırsızlıktan 651, 
1961 yılında : 
Yol kesmeden 18, hırsızlıktan 1 783, 
1902 yılında : 6 aylık devreden 
Yol kesmeden 7, ıhırsızlıkfan 857 olayın da fa

illeri meçhul bulunmaktadır . 

2. Ar t ı ş kaydeden olayların hakiki sebep ve 
sa iki eri olarak nüfusun süratle artması, İktisadi 
"ve sosyal âmiller, her iki teşkilâtın ıgerek perso
nel vo gerekse modern ve teknik vasıtalarla yeteri 
kadar takviye edilememesi zikredilebilir. 

Su<; tşkil eden bilûmum fiil ve 'hareketlerin 
önlenmesi l ıususunda mevcut imkânlar nisbotindo 
tedbirler al ınmaktadır . Yi! içinde suçların tekâ-
sıf ettiği bölgeler nazarı i t ibara al ınaraktan giri
şilen müfreze faaliyeti ve halberalma çalışmaları 
bu tedbirler moyanındadır. 

3., 15 Haziran 1962 tar ihinde 5 bölge dfuhi-
linde girişilen müfreze faaliyetlerinden bugüne 
kadar alınan rıetiee sudur; 
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'Firarda olan 20. yol kesmede ve ov hasma 23, j 

katil 8, dağa kaldırma 20, ceza evi firarisi 2, hay- I 
van hırsızlığı 8, yaralama 5, kız kaçırma olayı I 
faili yakalanmıştır. I 

4. Takip müfrezesinin Elbistan ilçesi Büyük 
Yabalak köyünde ve diğer köylerdi' yaptığı ha
reket ve aramalarda vatandaşlara ait'hiçbir evin 
kapısının kırılmadığı, ancak Büyük Yabalak kö
yünde Kıllık Özkan'ın evinde huriye menşeli ka
çak eşya olduğu haber alınarak, usulü dairesinde 
yapılan aramada : 8 aded kaçak poşu, .1 masa ör
tüsü, 5 metre entarilik kumaş, 5 metre naylon en
tarilik ile 37 deste kaçak oyun kâğıdı -olmak üzen' 
520 lira değerindi1 eşya yakalanarak adalete tes
lim edildiği. 

Elbistan 'Mahkemesince verilip infaz edilme- 1 
diği bildirilen ilâmın infazı için takip müfreze
sinden kuvvet istendiği, Üsteğmen İbrahim Er
dinç komutasındaki müfrezenin İcra memuru re
fakatine verilendi olay mahallini' gönderildiği; I 
yedi evin boşaltılması işinin icra memuru tarafın- ı 
dan üsteğmenden falebedildiğinde. müfreze ko- i 
mutanıııca icra ıuMiıuruua (İcra işinin icra me- j 
murluğıına aidolduğunun, jandarmanın bu icra | 
ve infaz sırasında ancak icra memuru ve arka- ' j 
daşlarını korumakla mükellef bulunduğu, evlerin ı 
boşaltılması işine karışılamıyacağımn) bildiril- i 
diği; bunun üzerine icra memurunun köylerden 
temin ettiği adamlarla eşyaları 'boşaltmaya başla- ! 
dığı, bâzı evlerin de'eşyalarının tamamen çıkarıl-
madan yıktırılmaya kalkışılması üzerine vatan
daşların. müracaatı ile eşyanın tamamen çıka rd-
dığı, bu arada boşaltma işinde çalıştırılan işçiler
den bâzılarının bir aded Gazi altını, ustura, bı- j 
çak, palaska gibi eşyaları aldıklarının ihbar ve 
şikâyet edildiği, vaktin geç. 'olması ve başka ihti
lâflara da yol açılmaması bakımından icra işinin 
durdurularak Elbistan'a dönüldüğü, müfrezenin 
infaza mâni olmadığı, ancak görmekte olduğu ta
kip hizmeti dolayısiyle olay bölgesinde fazla ka
lamadığından durumun icra memurluğunca mâ
ni olunduğu şeklinde mütalâa edildiği, esasen 
icra memurunun Elbistan'a döndüğünde müfre
ze kumandanının kımdisine hakaret ettiğini, icra
ya tâbi evlerden birinin 'sahibi olan Hüseyin Cz-
can ve arkadaşlarının müfreze kumandanı tara
fından dövüldüklerinden 'bahisle -O. 'M. İT. ligine 
şikâyette bulunduğu, bu hususta hazırlık tahki
katının yapılmakta olduğu; boşaltma sırasında 
çalındığı ve alındığı şikâyet edilen eşyalar bak- | 

25.10.1962 0 : 1 
kında yapılan tahkikatta iddianın aslı olmadığı 
anlaşıldığından (d M. {'. liğinee takipsizlik ka
rarı verildiği. 

•Gaziantep'in iBüyükaraplar köyünden Memik 
İvarahan ve Elif Karahan'ın evlerinin arandığı, 
giyim eşyalarının alındığının vilâyete bir dilekçe 
ile ileri sürüldüğü, bu 'hususta ifadesi alman Elit 
Karahan'ın: Evinden arama esnasında (de geçen 
eski bir pala ile bir bıçak ve bir av tüfeğinin alı
narak bilâhara kendisine iade edildiğini Ibeyan 
ettiği, kapı 'kırma, kaçak eşya alma gibi bir olay 
olmadığı, esasen şikâyet dilekçesinin Adliye'ye 
tevdi 'edildiği, bu bölgede faaliyette, bulunan müf
rezenin vazife ifası sırasında vatandaşa kanun ve 
usulü dairesinde muamelelerde bulunduğu, suç 
teşkil edecek her hangi bir hareketin müşahede 
edilmediği anlaşılmıştır. Arz ederim. 

iSahir Kurııtluoğlu 
İçişleri Bakanı 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 24 .10 .1962 

O. İ. G. Müdürlüğü 
Sayı: 26230 

Konu : -Senatör Cenap Aksu'
nun yazılı sorusu hakkında : 

Cumhuriyet Senatosu (Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadesiyle alınan 25 . 7 . 1962 gün ve 
1022/1395 - 7/50 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Maraç Üyesi Cenap 
Aksu ile arkadaşlarının yazılı soru önergelerin
de : 

•^Memlekette huzur ve sükûnun tesis ve ida
mesi, bilhassa vatandaşın emniyet ve itimat 
içinde yaşaması ve bu meyanda asayişi muhil 
hâdiselerin önlenmesi ancak bu kabîl hareket 
ve hâdiselerin süratle meydana çıkarılarak ha
kiki faillerini Adalete teslimiyle mümkündür. 

Vatanımızın her köşesinde, ezcümle şark ve 
cenup bölgelerindeki köy ve nahiyelerden baş
ka şehir ve ksabalarda da gece ve gündüz yol 
kesme, ev basma, soygunculuk, tehdit, darp ve 
sirkat hâdiseleri geçen yıllara nazaran ihissedi-
lir derecede arıtmış ve nitekim bu hususatı göz 
önüne al an İçişleri Bakanlığı muayyen bölgeler
de .motorlu Jandarma takip müfrezeleri tertibe-
derek faaliyete geçilmiş bulun m aktadır. 
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1. Son 4 - ö yıl zarf ında memleketimizde 

asayişi bozan ve y u k a r d a vasıfları gösteri len 
suçların seneleri ayr ı ayr ı göster i lmek suret iyle 
miktar ın ın ve failleri medhul kalanlar ın keza 
her yıl ne •olduğunu, 

2. Hâdiselerin artması karşısında a l ınan 
tedbirlerin ve .'bu art ışların hakiki se'bep ve sa
ik inin ne olduğunun, 

:>. Asayişi temin, failleri meçtbuJ i kal anları 
veya suçluları hâli f i rarda •(bulunanları t ahar r i , 
tes'bit ve yakalama: iç/in tavzi f 'k ı lman tak ip müf
rezelerinin aldıkları neticelerin ne oldukları
nın, 

1. Zabıtanın vazife ifası s ı ras ında vatan-
eiaşa yapt ığı muamele tarzı ite suç. teşkil ede
cek 'her banıgi bir hareket te Ibulunup ıbulunul-
madığının ve ezcümle M a r a ş i n Elbistan ilçesi 
Büyük Yapalak köyü ile Gaziantep Merkez il
çesine -bağlı Büyük A r a p l a r köyünde ve d iğe r 
bâzı yer lerde vatauda-şlara reva görülen mua
mele tarzının ve bilhassa ismi geçen köylerde 
bâzı evlerin kapı lar ı k ı r ı larak sandık 'Ve konsol
ları açılmak suretiyle, kaçak iddiasiyie 'bir kı
sım eşyaların alınıp al ınmadığı , kaçak olduğu 
sabitse failleri, değilse usulsüz muamelede (bu
lunanlar hakkında ne gibi, işlem yapıldığının, 
keza t ak ip müfrezesinin y ı l la rd ı r İnfaz edileni i-
yen 'kesinleşmiş mahkeme ilâmının Elbis tan ic
ra Memıırluğunca talebedilen yardıma mübaşe
ret etmesine rağmen infaz sımnsında aksine ha
reket edilerek infaza mâni o lunup olunmadığı-
r m,» 

Yazılı olarak cevaplandıri.luDa.si Adalet 've Iç-
i,ş 1 e ri ibakanhklar ından istem hu ekledir . 

I - Şark ve Oenup ibölgele t indeki gece ve 
gündüz yol kesme, ev basma, soygunculuk, teh
dit, d a r p ve s i rkat (hâdiselerinin son 4 - 5 yıl 
içindeki mik ta r la r ın ın ve faili meçhul 'kalanla
rın ayrı ayrı gösterildikleri liste eklice sunul
muştur.-

TT - A.) Ga,zia,ntep'in merkez ilçesine bağlı 
Büyük A r a p l a r 'köyü ve diğer ıbâzı yer le rde va
tandaş la ra reva görülen 'muameleler ' 'hakkında 
mezkûr maihal 'Savcılığına yazılan yazıya veri
len cevaptan : 

«Şarkta, son zamanlarda vuku'bulau soygun
culuk ve hali f i ra rda 1) ulunan suçluların takibi 
için İçişleri Bakanl ığınca görevlendirilen jan
darma müfrezesinin m ü t a a d d i t adanı öldürerek 
hali f i rarda bulunan Büyük Arap ta r köyünden 
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Mehmet Karaıhau'ıu sık sık mezkûr köye gelip 
gittiğini tesibit etmesi üzerine bu firarinin ya. 
kınlarının evlerinde yapılan aramalarda muh
telif ikiline ve memnu bıçak bu lunduğu hususu 
zabıtla tevsik edilerek suçlular -hakkında gerek
li t ak iba ta tevessül edi ldiği ; 

Keza, evlerinde arama yapılanlar , müfreze 
taraf ından kendilerine işkence yapıldığından 
bahisle ş ikâye t te 'bu! un m tıslarsa da. gerekli iııce 
I eme ve t ahk ika t sonunda iddianın sulhu t dere 
e esi ne e rmediğ i ; 

Katil firarisi Mehmet K.aranan'ıa Suriye'de 
yakalanması üzer ine evvelce kendilerine isken 
er edildiğinden ötürü ş ikâyet te 'bulunanlarw 
müfreze taraf ından işkence ympılm-adığmı, iş
kence edilir korkusuyle bu şekilde mür ıcaa t fe 
bulunduklar ım heyan ett ikleri ve alımın ifade 
I erinin bu yolda zapta geçir i ldiği ; 

.Yeticeten, verilen haberlerin doğru bulun 
madiği ve hiç kimsenin kapısı k ı r ı larak içeri 
girilmediği gibi kaçak eşya namı al t ında hiçbir 
eşyanın zaptedilmemiş olduğu ve hâdisenin be
lirtilen şekilde cereyan eylediği; 

Anlaşılmıştır. 

B) Maraş 'm Klbistan ilçesi Büyük Yapalak 
köyü ile diğer bâzı yer lerde vatandaşlara reva 
görülen muameleler ıbakkmda alâkalı mahal <'. 
Savcılığına yazılan yazıya verilen cevaptan : 

«Büyük Yapalak köyünden Şilili Özkan'da 
kaçak eşya yakalandığı , bu şahıs hakkında bu 
suçtan dolayı E lb is tan Asliye -Ceza Hâkimliğine 
dâva ikâme olunduğu, mevcutlu olarak getiri
len sanığın ifadesi al ınırken j a n d a r m a d a dövül
me neticesi, suçunu i k r a r ett iğini müdafaasında 
ileri sürmesi üzerine dövenler hakkında ayrı
ca tak iba ta geçildiği. Büyük Yapalak köyün
den başkaca ş ikâyet ve ihbar meveudolmadığı ; 

Asliye Hukuk Hâkimliğinden verilen ilâmla
rın infazına giden i c r a memurunun y a n m a zabı
ta kuvveti a lmak için ikaza. J a n d a r m a (Kuman
danl ığına müracaa t t a bulunduğu ve 'bu sırada 
5 nci 'Bölge J a n d a r m a Kumandanl ığ ınea teşkil 
olunan ve Yarbay Sabr i Kar ta l kumandasında 
bulunan müfrezenin firarileri yaka lamak üzere 
Elbistan 'a gelmiş bulunması üzerine bu müfre
zede kıdemli üsteğmen İbrahim Erdinç' in em 

• rine j a n d a r m a kuvvetleri verilerek icra menin 
ru ile birl ikte gönderi ldiği , 5 .' 7 . 1962 tar i 
hinde 'hâdkse mahalli olan Bebe mezrasına va 
rıldığı ilâmda ismi yazılı Turabi Ozîoprak'ıtı 
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evinin yakılmasına başlandığı ancak Turabi öz 
toprak'ın hâdise mahallinde bulunmadığı orada 
bulunan annesi Safiye ile kızkardeşi Mavili'nin 
bu infaza mâni olmak istedikleri bit sebeple 
icra memurunun incecik köyünden amele tu
tarak zorla kapıyı açtırıp eşyaları dışarı çı
kardıktan sonra evi yıktırmaya başladığı, bu 
sırada Safiye ile Mavili'nin üsteğmene müra
caatla evi yıkıları ameleler tarafından eşyala
rının çalındığını şikâyet etmeleri üzerine amele
leri damdan indirdiği ve üzerlerini aradığı ve 
bilâhare sıraya dizerek bu .şahısların bir kısmi
ni dövdüğü ve emir vererek dövdürdüğü ve 
•onlara sövmek suretiyle 'hakarette bulunduğu, 
icra memuıunun taleplerinin bir kısmını yerine 
getirmediği ve icra memuruna hakarette bulun
duğu ve ayrıca Safiye öztoprak ve arkadaş
larının da icra. memuru Talât Kayran'a sövüp 
taş attıkları ve bu hâdiseler sebebiyle yapılan 
hazırlık tahkikatı sonunda : 

a) Elbistan C. Savcılığının 27 . 9 . .1962 gün 
ve 962/485-441 sayılı iddianamesi ile jandar
ma kumandanı kıdemli üsteğmen İbrahim Er
dinç. hakkında Osman Demir ve arkadaşlarını 
darp ve tahkirden ötürü Asliye ('eza mahkeme
sinde dâva açıldığı; 

b) İcra memurunun vâki şikâyeti üzerine 
yapılan hazırlık tahkikatı1 sonunda ise : 

Elbistan C. Savcılığının 5 . 9 . 1962 gün ve 
962/486-433 sayılı iddianamesi ile asliye ceza 
mahkemesine, .Jandarma Kumandanı İbrahim 
Erdinç, hakkında adlı vazifeyi ihmal. Safiye 
öztoprak ve arkadaşları hakkında da vazife sı
rasında. mukavemet suçlarından dâva. açıldığı; 

Jandarma üsteğmeninin amelelerden döit 
şahıs hakkında eşya çaldık!arından bahisle za
bıt varakası tanzim edip infazı durdurduğu an
cak bu şahıslar hakkında hazırlık tahkikatı ne
ticesinde âdemi takip kararı verildiği. Safiye 
Öztoprak'ın icra memuru ile davacı İncecik 
köyü muhtarı Ömer Yılmaz'ı eşyaları yağma et
tirmekten -ve ilâmda yazılı ol miyarı evini yık
tırmaktan dolayı şikâyet ettiği ve bu hâdiseler 
sebebiyle yapılan hazırlık tahkikatı sonunda 
Elbistan C. Savcılığı 28 . 9 . 1962 gününde 
962/477 karar 962/877 sayısiyle icra memuru 
Talât. Kayran ve muhtar Ömer Yılmaz hakla
rında takipsizlik kararı verildiği» anlaşılmış
tır, 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulması arz olunur. 

Abdülhak Kemal Yörük 
Adalet Bakanı 

1958 - 1961 yılları artısında işlenen tehdit, mes
ken masuniyetini ihlâl, darp, hırsızlık ve yağ
ına, yol kesmek ve adam kaldırmak suçlarına 

ait cetvel 

Aşağıda yazılı rakam hır açılan 
dâva adedini gösterir) 

1958 1959 1960 196! 

Tehdit (T.C.K. 191) 
5 580 6 517 7 132 7 215 

Mesken masuniyetini ihlâl (T.C.K. 198) 
4 814 5 1i:; 5 406 5 692 

Darp (T.C.K. 456) 
84 855 38 04!) 43 051 45 921 

Hırsızlık (T.C.K. 491. 492, 493) 
22 986 27 150 28 299 29 808 

Yağma ve yol kesmek ve adam kaldırma 
(T.C.K. 495) 

1 085 1 024 I 218 1 336 

H. f'mnkuriji' I S< mitosu fı/f-si Sadi Ko-
caş'ın, tübtrküloı!u t>lujı .sanlık nuıam/hsin< tâ 
hi tutulan nrla< 'lair. î-a'^h sura nıu raisi rı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Hakanı Yusuf Aziz 
oğlu ile MUM Savunma Bak'-anı Vekili Hıfzı Oğuz 
Beka.fa'nm cevabt (7/56) 

24 Eylül 1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın» 
Aşağıdaki hususların Sayın Millî Savunma 

ve Sağlık Bakanları tarafından yazılı ol artık ce
vaplandırılmasına müsaadelerini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

M. Sadi Koçaş 

Askerlik hizmetleri sırasında hastalanan ve
ya daha evvelden hasta olup da hastalıkları 
orduda meydana çıkan ve muayyen bir teşhis 
ve tedavi devresinden sonra hava değişimi ala
rak, tamamen şifa bulmadan evlerine giden tü-
berkülozlu erlerin lüzumlu iskân, i aşı1 ve teda
vi imkânlarından mahrum olmaları yüzünden 
büyük kısmının şifa bulamadığı, bundan daha 
vahim olmak üzere de, mensub hastalığı aile 
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fertlerine ve muhitlerine süratle sirayet ettir
dikleri bariz bir vakıadır. 

Bu durum hastalığın yurt sathına süratle 
yayılmasında başlıca âmillerden biri olmakta 
devam etmektedir. 

Verem mücadelesi Devletin üzerinde hassa
siyetle durduğu sağlık meselelerimizden biri ol
duğuna göre : 

a) Bir yıl zarfında bu durumda kaç er 
sağlık muamelelerine tâbi tutulmaktadır? 

b) M.S.B. ve Sağlık Bakanlığı ayrı ayrı 
veya müştereken bu husus hakkında tedbirler 
düşünmekte midirler? 

e) Düşünülüyorsa, bu tedbirler nelerdir? 
d) Bu tedbirlerin tatbikatına fiilen ne 

zaman başlanabilecektir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 18.10.1962 

Bakanlığı 
Bakan 
Ek : 3 

846 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 25.9.1962 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/56-1208-1636 sayılı ya
zıya. 

•Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş'ın, 
tüberkülozu olup sağlık muamelesine tâbi tu
tulan erlere dair yazılı sorusunun eevabımn 
ilişikte takdim edildiğini arz ederim. 

Dr. Yusuf Azizoğlu 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi B. Sadi K<>-
çaş'm askerlik hizmetleri sırasında hastalanan 
veya daha evvelden hant;: olup da lıas'abkbırı 
orduda meydana çıkan ve muayyen bir teşhis 
vıe tedavi devresinden sonra hava değişimi ala
rak, tamamen şifa bulmadan evlerine giden tü-
berkülozlu erlerin ; 

1. Ne gibi sağlık muamelesine tabi tutul
dukları, 

2. Bir yıl zarfında, bu durumda ka.r edu 
sağlık muamelesine tabi tutulduğu, 

3. Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığının 'ayrı ayrı veya müşte
reken bu husus hakkındaki ted
bir vo düşüncelerinin neler olduğu, 
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4. Bu hususta düşünülen tedbirler, 
5. Bu tedbirlerin fiilen tatbikatına ne za

man başlanabileceği hususlarında ver
miş olduğu önergeye cevaplar. 

Silâhlı Kuvvetlerde lüberkülozla mücadele 
konusunda Bakanlığımız, Millî Savunma Ba
kanlığı, Ankara Tıp Fakültesi ve Gülhane As
keri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları Klinik
leri temsilcilerinden müteşekkil komisyon 
30/Ocak/1961 - 24/Şubat/1961 tarihleri arasın
da Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi 
Başkanlığında yapmış oldukları toplantılar ne
ticesinde Silâhlı Kuvvetlerde tüberküloz müca
delesi ve personelin lüberkülozdan korunması 
mevzuunda anlaşmaya varılarak bir protokol 
imzalamış bulunmaktadırlar. 

Bu protokol mucibince tüberküloza musap 
olanların orduya sokulmaması için son yokla
mada verem savaş dispanserleri tarafından 
muayenelerini ve bu muayene neticelerinin nü
fus cüzdanı son yoklama sahif esine işlenip dis
panserce tasdik edilmesi mecburidir. Askerlik 
çağında dispanserlerimizde kayıtlı bulunan ve
remli hastaların, orduya girmemelerinin temini 
maksadiyle, dispanserlerimizee bir nüshası şah
sına ait olduğu askerlik şubesine ibraz edilmek, 
b i i ' İlimim:-;! v:U'-:ıı: y m b n d e k a l m a k , b i r UÜN'lia.Ki 

da dispanserdeki, dosyasında, bulunmak üzere üç 
nüsha halinde bir rapor tanzim edilmektedir. 

Son yoklamada verem tesbiti mümkün ola
mayanlar Er Eğitim Merkezlerinde yapılan 
ikinci ! aramada meydana, çıkarılmaktadır. 

Ordu Iara tından tm Rallim Merkezlerine 
ceib"dilc(-fdv eratın, Inlmrldilin testi ve kontro
lü ile !>01i tatbikatı Bakanlığımız tarafından 
i liknd'ilii!] taramaları'ise Millî Savunma Bakan
lığı tara Çından tatbik edilmektedir. Tüberkü
loz mücadele hizmetlerini ifa, edecek personel 
ordu tarafından yetiştirilinceye kadar bu koru
yucu hizmetlerin dispanserlerimizee ifa, edilme
si hususu da kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Bakanlığımızca Er Eğitim Birliklerinin BCG 
aşıların1 yapmak üzere görevlendirilen BCG 
ekipleri bu birliklerle yaptıkları (işbirliği neti
cesi. mmrmm' îamlalmkı. onluya yeni iltihak 
eden erlerin BOG aşılarını bir program tahtın
da, muntazaman tatbik etmekte ve neticeleri bir 
rapor halinde Millî Savunma Bakanlığı Sağ
lık Dairesi Başkanlığına bildirmektedirler. 
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1959 yılı Mayıs ayından itibaren Er Eğitim 

Merkezlerindeki erlerin koruyucu BCG aşısı ile 
aşılanmaları, BCG Kampanyası tarafından bu 
faaliyet için özel surette tefrik edilen BCG 
ekipleri tarafından yapılmaktadır. 

1959 yılı Mayıs ayından 1962 yılı Ağustos 
ayı nihayetine kadar Er Eğitim Birliklerinde 
565.740 er'e lüberkülin testi yapılmış bunlar
dan 136.998 er'e de BCG aşısı tatbik edilmiş
tir. 

Aynı protokol gereğince hastalığı tesbit edi
lenler Askerî Hastaneler sıhhî hey'etine sevk 
edilerek ordudaki Subay, Assubay ve erlerin tü
berküloz kontrolü maksadile azami senede bir 
defa da mikrofilm veya radyolojik muayenele
ri yapılacaktır. 

Gerek birinci baraj gerek ikinci barajda ve 
gerekse orduya alındığında üç ay içerisinde tü
berküloz taramalarında tesbit edilen basilli ve
ya kavernli erler askerden ihraç edilmekte ve 
bunlar bağlı oldukları îl'in verem savaş dis
panserine ihbar edilerek, tedavileri Bakanlığı
mıza bağlı müesseselerce yapılmaktadır. 

Orduya girişini mütaa'kıp üç ay sıonra has
talananların bakım, tedavi ve takibi keyfiyeti 
Milli Savunma Bakanlığınca yapılmaktadır. 

Bunlar haricinde kalan vak'alarda asgari al
tı ay olmak üzere ve sonunda muayene kaydi-
le hava değişimi alanların müteakip tedavileri
nin yapılması ve takibi için Askeri Hastaneler
ce bulunduğu Vilâyetin Verem Savaş Dispan
serlerine ve Askerlik Şubelerine bilgi verilmek
tedir. (Bu gibi hava değişimi alan tüberküloz
lu erler dispanserlerimizde tedavi ve takibe 
alınmaktadırlar.) 

Askere alman erlerde üç aydan sonra tesbit 
edilen basilli kavernli aktif tüberküloz vak'ala-
rı, inaktif hale gelinceye kadar Askeri Hasta
nelerde tedavi edileceklerdir, inaktif hale gel-
•çjükten sonra kafi işlem yapılan tüberküloz 
va'k'alsannm, mütaakıp kontrol ve tedavileri
nin de yine Askerî Hastanelerde yapılabilmesi 
için Askerlik Şubelerine bilgi verilecektir. 

Orduda tüberküloz zuhur eden birlik, mü
essese ve okullarda tüberkülozlu ile yakın te
masta bulunmuş olanlar, üç ay müddetle ÎNHIa 
mukayeseli ve kontrollü bir Kemoprofilâksiye 
tabi tutulmaları hususları ise yine adı geçen 
protokolda varılan prensip kararlarındandır. 

25.10.1962 O : 1 
Orduya tüberkülozlunun sokulmaması hu

susunda Bakanlığımız ayrıca bir tedbir olarak 
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Er Eğitim 
Merkezlerinde mikrofilm taramasından önce 
ikinci yoklamada da böyle bir mikrofilm tara
ması yapılmasının muvafık olacağı kanaatinde
dir. 

T. C. Ankara 
Mülî Savunma Bakanlığı 24.10.1962 

Müsteşarlığı 

Kanun : 714-62 
Konu : Senatör S. Koçaş'ın tüber
külozlu erlerle ilgili yazılı sorusu 
hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îlgi : 25.9.1962 tarih ve Kanunlar Md. 

7/56-1208-1636 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş'ın 
Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlıklarına tevcih ettiği yazılı soruya Bakan
lığımızın cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Millî Savunma Bakanı V. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş'ın 
yazılı sorusuna cevap 

Askerlik hizmetleri sırasında hastalanan 
veya daha evvel hasta olupta hastalıkları ordu
da meydana çıkan tüberkülozlu erler, birlik
leri tarafından derhal Askerî Hastahanelere 
sevkedilirler, askeri hastahanelerce her türlü 
klinik ve lâbaratuvar muayeneleri yapıldıktan 
sonra hemen uygun bir tedavi cihetine gidilir. 
Ancak yapılan tedaviden istifade etmiyen, ba
sil çıkaran, röntgen belirtilerin, konservatif te
davilerden istifade etmiyeceği kanaati hâsıl 
olan hasta, tüberküloz hastahaneâ olan Saray-
burnu Askerî Hastıaıhanesine sevk edilmek üzere 
mezkûr hastahane ile temasa geçilir. Boş yer 
temin edilince de derhal nakledilir. Bu hastalar 
Sarayburnu Askerî Hastahanesinde yeniden Mi
nik ve laboratuar muayenelerine tabi tutulur
lar. Muayene sonucunda da icap eden tedavi 
şemasına alınırlar. Halen tüberkülozlu hastala
rın tedavilerinde en mühim kısmı teşkil eden 
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göğüs ameliyatları da mezkûr hastahanede ya- I 
pılmaktadır. 

Gerek dahilî ve gerekse cerrahî tedavileri 
yapılan hastalar ister Sarayburrra Askerî Has-
tahanesinde, isterse diğer askerî hastahaneler-
de olsun vakaya göre değişen muayyen bir sü
re hastahaneleroe kontrol altında bulunduru
lurlar. 

Hastaların basil çıkarmaları durur, kilola
rı artar, ateşleri normale dönüp kansızlıkları 
zail olursa, beden kabiliyetinde uygun olan 
maddeye göre muamele görerek taburcu edilir-
ler.. I 

Ancak bazı hastalar, hastahanelerden ebe
veynleri tarafından tedavileri tamamlanmadan 
her türlü tedavi ve bakımları tekeffül edilerek 
alınmaktadırlar. Bazıları da- kendilerini zorla 
taburcu ettirmek için garip bir haleti ruhiye 
içinde hastahane içindeki tabak, bardak, cam, 
ampul gibi eşyaları kırmakta, pencere, duvar, 
kapı gibi yerlerde tahripkâr fiillerle hastaha-
neye zarar ve ziyanlı hareketlerde bulunmakta
dırlar. 

Mevzubahis önergede şifa bulmadan tabur
cu edilen hastalardan maksat bunlar olsa ge-
rektirirki bu hastaların da miktarı çok cüzi
dir. Dolayısiyle do tamamen şifa bulmadan 
taburcu edilen tabiri bütün hastalara şamil 
olamaz. 

Ancak, tüberkülozlu hastalarda tedaviden 
sonra tam bir şifadan bahsedilemez, bu olsa ol
sa hastalığın salah bulma keyfiyetidir. Hasta-
haneden tam bir salah bulduktan sonra çıkan 
hasta şayet sosyal durumu bozuksa, hastalığın 
icap ettirdiği malî ve hijyenik şartlardan uzak- | 
ta, ağır bir bedeni ve zihni yük altında bulu- I 
nuyorsa hastalığı reaktive olmakta ve hasta-
haneden tamamen salah bulmadan çıkmış inti
baını vermektedir. Hakikatta ise bu durum 
hastanın sosyal bünyesinin tabiî bir neticesidir. 

Orduda tüberküloz, ihbarı mecburi bir has
talıktır. Kendisine tüberküloz teşhisi konmuş 
hasta her ne suretle olursa olsun taburcu edi
lirken klinik şefleri tarafından 4 nüsha ihbar 
fişi tanzim edilir. | 
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Birisi şahsın birliğine ikincisi mensup oldu

ğu askerlik şubesine üçüncüsü M.S.B. Sağ. Baş-
kanlığma dördüncüsü de mahallî sivil Sağlık 
Mel.ne veya. Hükümet tabipliğine, gönderilir. 

Şahsın şubesince sivil müesseselerde tedavi
si de bu suretle kontrol edilir. 

•a) Bir yıl zarfında orduda kendilerine tü
berküloz teşhisi konmuş er adedi 4 872 dir. 
Bunlardan 1 635 er hava değişimi almış 828 er 
çürüğe sevkedilmiş, 320 er de sakata ayrılmış
tır. Gene bir yıl zarfında tüberkülozdan 30 er 
vefat etmiştir. 

b) Silâhlı Kuvvetlerde lüberkülozla müca
dele konusunda, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, Millî Savunma. Bakanlığı, Ankara Tıp 
Fakültesi ve Gülhane As. Tıp. Akademisi Gö
ğüs Hastalıkları klinikleri temsilcilerinin 30 
Ocak 1961, 24 Şubat 1961 tarihleri arasında 
M.S.B. lığı Sağlık Başkanlığından yapmış ol
dukları 25 maddelik karar birlik ve askerlik 
şubelerine kadar tamim edilerek müşterek ça
lışma cihetine gidilmiştir. 

c) Bu durumun neticesi olarak Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının B.C.G. ekipleri E r 
ıRğitim Merkezlerinde tüberkülin testi yapmak
ta ve menfi olanları aşıya tabi tutarak neticele
ri bir çizelge halinde M.S.B. Sağlık Başkanlı
ğına göndermektedir. 

Ayrıca ordu hastahanelerinde mevcut mik
rofilm ekipleri tarafından erler mikrofilmlerle 
muayeneden geçirilmekte lüberkülozru. olanlar 
derhal tedavi cihetine gidilmektedir. Bütün bu 
tedavi ve koruyucu çalışmalar daha mükemmel 
hale getirilmek için çalışılmaktadır. Meselâ ih
tiyaca kâfi gelmiyen 500 yataklı Sarayburnu 
Askerî Hastahanesinin 1 000 yataklı olarak Çam
lıca Sanatoryumuna taşınması önümüzdeki yıl 
tamam lanmış olacaktır. 

d) Bu hususta M.S.B. ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım. Bakanlığı 30/Ocak - 24 Şubat 1961 ta
rihli Protokol dahilinde çalışmaktadırlar. 

25 maddelik ;bu protokolün derpiş ettiği 
hükümler dâhilinde.24 Şubat 1961 den beri yu
karıda zikredilen tedbirler tatbik edilegelmek-
tedir. 
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