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İÇİNDEKİLER 

I. — Geş'stn. tutacak öscti 

II. — G'£l£n kâgi'iüar 

Sayfa 
162:163 

163 

İÜ. — Bankl^nüıik İDu^annmı GCCLI 'Ku
rulla sumujlün 164,219 

1. — İstanbul Üyesi Fikret Ğündoğan' 
m, seçmen kütüklerinin düzenlenmesine 
dair gündem dışı demeci. 164:165 

2. — Ankara Üyesi Yiğit Kökenin, 
taksi plâkalarının seribest bııakılrnasına 
dair gündem dışı demeci. 165:166 

3. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, 
Mehter kurahışiarınm t'akdidhıe dair gün
dem dışı demeci. 166 :1G7 

4. — Istanfoul Üyesi Rıfat Öztürkçiine' 
nin, Maliye, İçişleri, Gümrük ve Tekel Ba
kanlık1 arının Anayasa Mahkemesinin "biir 
kararma muhalefet etmelerine dair gün
dem 'dışı demeci 167 

5. — Talbiî Üye Suphi Karaman'm, fi
yat art:>>ları ve (hayat pahalılığına dair 
gündem dışı demeci. 167:169 

Sayfa 
6. — Balıkesir Üyesi Nejat SaıiıcaY 

nın, esnaf ve sanatkârların 1973 yılı ver
gilerine dair gündem dışı demeci. 169:170 

7. —• Ivaı's Üyesi Y. Ziya Ayrım'in, iki 
yıldan beri durdurulan hayvan ihracı
nın hayvancılıkla •geçinen 'bölgelere ge
tirdiği sıkıntılara dair gündem dışı de
meci. ' 170:171 

8. — İstanbul Üyesi Şevket Akyürek' 
in, çimento ihracatındaki yolsuzluk ve 

-döviz kaybına dair gündem dışı demeci. 171:172 

9. — Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk' 
ün, vakıf gayrimeııkullerinin iyi idare 
edilmesine dair gündem dışı demeci. 172 :174 

10. — Vazife ile yurt dışına giden îç< 
işleri Bakanı Mukadder Öz tekin'e, Devlet 
Bakanı İlhan Öztrak'in vekillik etmesi
nin uygun görülmüş 'olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/310) 174 

1.1. — Anayasa ve Adalet cKmisyoımı 
Başkanlığının, Yargıtay kanunu ta>sarı-
sırjin bir •G-eçici Kbmisyonda görüşülme
sine dair tezkeresi '(1/199), 3/31.1) 174 
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Şayia 
12. — Bayındırlık Bakanı Nurettin 

Ok'uır, 5539 sayılı Karayokarı Genel Mü-
dürdüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştiirllmesi-
ne, iki ek ve bir geçici madde eklenme
sine ve 'bâzı maddelerinin kaldırılmalına 
dair kanun tasalısının bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair tezkeresi 
(1/120,4/122) 219:220 

IV. — Görüşülen işler 175,220 
1. —• Türk Mühendis ve Mimar' Odaları 

Birliği Kanununda bâzı değişiklikler ya
pılmasına dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kaoul olunan metni ve Cumhır-

Sayfa 
rlyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonu raporları (M. Mec
lisi; 2/622, C. Senatosu 2/45) (S. Sayı
sı : 228) 175:219 

2. — 14&2 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bir geçici madde eklenmesine dıaiir ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan' metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa, ve Adalet, İçişleri, Millî Savurr-
ma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
3'er üye a. in ma k suretiyle kurulan Geçici 
10 viTiiJsyon raporu (M. Meclisi : 1/7S2; C. 

! Senatosu : 1/191) (S. Sayısı : 256) 220:231 

I. — GECEN TüTABAK ÖZETÎ 

Balıkesir Üyesi Mehmet Güler'e 20 gün izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi kahul 
olundu. 

.Sosyal l / e r Komisyonu Başkanlığının, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı mad
de! e ılır n değiştirilmesi ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifinin ha
vale edilmiş olduğu komisyoırardan alınacak 
beşer üyeden kurulacak geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair tezkeresi kabul olundu. 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın. 6/16 ve 
6, 17 numaralı sözlü somlarının yazr'ı soruya 
çevrilmesine (kiİr önergesi okundu ve gereğinin 
yapılacağı bil elli İleli. 

Benizli Üye d Hüseyin Atmaca'nın, Divan 
Kâd]r İği üyeliğinden ve. 

Konya Üyesi Mehmet Varışlımın, Millî Eği
tim ve Malî ve İktisadî İşler komisyondan üye
liğinden çekildiklerine dair önergeleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kenya Üyesi Mehmet Varışlı, Dilekçe Kar
ma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe se
çildiği. 

Boşkanlık Divanında açık bulunan üyelik
ler için seçim yapıldı: oyların ayrımı sonucu, 

Başkanvekil iğine İzmir Üyesi Necip Mirke-
lâmoğîıı'nun, İdare Amirliğine Denizli Üyesi 
Hir:eyin Atmaca'nın ve Kâtip Üyeliğine İstan
bul Üyesi M cebi ur e Aksoley'in seçildikleri bil
dirildi. 

Sergi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde 
sergilenecek veya kullanıaeak eşyanın itha'-
lindeki kolaylıklarla ilg'üi Gümrük Sözleşmesi

nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
(S. Sayısı : 243) ; 

Meelekî Malzemenin Geçici İthal ine ilişkin 
Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair (S. Sayısı : 214); 

Tü. İriye Cumhuriyeti Hükümetiyle Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında Hava Ulrotırnrasma dair 29 Ağustos 1967 
tarihli Ari aşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında (S. Sayısı : 245) ; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Hvee 
Krallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının uygun bulunduğu hakkında (S. 
Sayısı : 243) ; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Dani
marka Kıra!lığı Hükümeti arasında Hava Ulas-
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tırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu »hakkında (ıS. Sayısı : 247) ; 

3 Kasım 1970 tarihinde Viyana "da imzala
nan «Gelir ve .Servet vergilerinde çifte vergi
lendirmenin önlenmesine ve diğer bâzı husus
ların düz enlenmesin e ilişkin Anlaşmanın onay
lanmasının uygun 'bulunduğunla dair (S. .Sayı
sı : 218) ; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Polonya 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 25 Ağustos 19ö7 tarihli An
laşmanın onay1-anmasının uygun 'bulunduğu 
hakkında (S. Sayısı : 249) ; 

Milletlerarası nakliyatta kullanılan Palet
lerin Gümrük rejimlrJe 'dair Avrupa Sözleşme
sine katılmamızın uygun bulunlduğu hakkında 
(S. -Sayısı : 250) ; 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının is
tisna ve muafiyetleri hakkında Anlaşmaya Tür--
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılmasının 
uygum bulunduğuna dair (S. Sayısı : 2-31); 

Tüı/ldye Cumhuriyeti Hükümet'iy'e Avustur
ya Federal Hükümeti arasında Hava Ulaştır
masına dair 31 Ekim 1967 tarihli Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
(S. Sayısı : 252) ; 

Tlkkiiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Norveç 
Kırallığı Hükümeti arasında Hava U"aştırma 

Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında (S. Sayısı : 253); 

«XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Liste
si En Ziyade Müsaadeye Mazıhar Millet Tarifesi» 
irin yürürlüğe konulmasına dair olan Buka.nlar 
Kurulu kararının onaylanması hakkında (sS. 
Sayısı : 254) ; kanun -tasarıları öncelik ve ive-
'dilikle görüşülerek, tümleri aç:k oya sunu-du 
ve oyların ayrımı sonucu kanunlaştıkları bil
dirildi. 

281 sayrı Kanun gereğince Hükümetçe a.b-
nan kararın onanması hakkında (S. Sayısı : 
239) kanun tasarısının maddeleri kabul olun
du ve tümü açık oya sunularak; -oyların ayrı
mı sonucunda tasarının kanunlaştığı ibilidiıiidi. 

'Türk Mühendis ve Mimar -Odaları Butiği 
Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
(S. Sayısı : 228) kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi -onaylanarak, tümü üze
rinde bir süre görüşüldü. 

10 . 5 . 1973 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,!55'te son 
verilli. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiü Kastamonu 

Mehmei thıoldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
,Siivas 

Hüseyin Öztürk 

SORULAR 

Ya?ılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu îstanlbul Üyesi 

Erdoğan Adalı'nm, İstanbul Ada'ar İlçesi Em

niyet Amirliğinde 27 Xisan 1973 günü vukırbu-
lan hâdiseye dair yazılı soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/122) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür

lüğü Kuruluş ve Görevleri 'hakkımdaki Kanun
da bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Mecüsince kalbul olunan met
ni (M. Mecılisi : 1/800; O Senatosu : 1/200) 
(İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, 

Anayasa ve A;Jalet ve Bütçe ve Plân komisyon
larına) (Müddet, : 7'şer gün) 

2. — Yargıtay .kanunu tasarısının Mjillet 
Meclisince kabul olunan metni (M. M-e eltisi : 
1/645; C. Senatosu : 1/199) (Anayasa ve Ada
let ve Bütçe ve Plân komisyonlarıaıa) 
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BİRİNCİ OTÜEÜM 

Açifoıa (Saaifci : 15,00 

BAŞKAN ,: ?Ba§kanvdkiîi MebmsJt ÜmMı 

KÂTİPLER : (Msihmıst (Çamlıca <Kastamoııra), Hüsısyia 'ö^tiürfk (iSûvas) 

BAŞKAN — 64 ncü Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL iKUKULA iSUNUŞLAEI 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
dem dışı söz .talebinde bulunan 12 arkadaş var
dır. Bunlara bugüne kadar takibetmekte oldu
ğumuz teamülü takibedersek bu devre içerisin
de yarısından fazlasının konuşması mümkün ol
mayacaktır. Bu itibarla, gündem dışı konuşma 
âcil bir meseleyi ilgililere duyurmaktan ibaret 
olduğuna göre, bu takdir içerisinde .gündem dışı 
söz isteyen sayın arkadaşlarımın bir kaç cümle 
içerisinde fikirlerini ifade edeceklerine ben ina
nıyorum ve Yüksek Heyetin müsamahasına sığı
narak bu arkadaşlarımın hepsini konuşturmak 
istiyorum. İnşallah sayın arkadaşlarım beni 
Yüksek Heyete mahcup çıkarmazlar. 

«Bu yıl Güney - Doğuda hüküm süren ku
raklığın Gaziantep'deki tahribatı, dolunun Ki
lis'e verdiği zarar ve kuraklıktan ileri gelen şe
hir ve köylerin su sıkıntısı ve ziraî sigortanın 
zoruniuğu üzerinden Hükümetin dikkat naza
rını çekmek üzere» Sayın Salih Tanyeri söz is
temişlerdir, kendileri yoktur. 

1. — İstanbul Üyesi Fikret \ 'Gündoğan'ın, 
seçmen kütüklerinin düzenlenmesine dair gündem 
dışı demeci, 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan «Seçimlerin 
Temci Hükümleri Kanunu ile ilgili» gündem dışı 
söz talebinde bulunmuşlardır. Buyurun Sayın 
Gündoğan. Kısa olmasını istirham edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım. 

Gündem dışı maruzatımın esasını bundan üç 
gün sonra yapılması kanun gereği olan ilk seç
men kütükleri yazımı konusudur. Bu konuda 
Yüksek Seçim Kurulu kararlarını, Kanunu ve 
diğer belgeleri elimden geldiğince incelemiş bir 
arkadaşınız olarak bâzı hususlara ışık tutmak 
istiyorum. Müsaade ederseniz arz edeyim; 

Arkadaşlarım, ilk ortaya atılması zorunlu 
olan konu, kanaatimce 298 sayılı Seçmen Kütük
lerinin Düzenlenmesi ile ilgili Kanunda yapılan 
son değişiklikle kurulan daimi seçmen kütüğü 
tanzim büroları müessesesinin bundan böyle 
bütün seçimlerde oy kullanacak vatandaşların 
devamlı olarak seçmen kütüklerine yazılmasını 
sağlayacak bir müessese olduğu bedihî. Bu iti
barla, eski sistem değişmiş, yerine daimdik mü
essesesi gelmiş ve bir nüfus kütüğü, bir tapu 
sicil kütüğü gibi iyi bir seçmen kütüğü ihdas 
edilmiştir. Hal böyle olunca, oy kullanma yet
kisi ve görevi sahibi olan vatandaşların bu da
imî seçmen kütüklerini tanzim bürosuna her za
man başvurarak, seçim gününe kadar 298 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı olduğu gibi 
21 yaşını bitirmiş oldukları takdirde, o kütük
lere yazılarak, seçim zamanı, oylarını kullan
ma olanağı sağlanmalıdır. 

Oysa, Yüksek Seçim Kurulunun 1965 yılın
da, 196G yılında ve 1973 yılında verdiği karar
larda, seçmen kütüklerinin yazılması tarihi olan 
lo Mayıs 1973Jte 21 yaşını bitirmiş olan vatan
daşların yazılacağını, ondan sonraki zamanlar
da 2i yaşını bitirecek vatandaşların seçmen kü
tüğüne kaydolma imkânının bulunmadığını gös
terir mahiyettedir. Yüksek Seçim Kurulunun 
21 yaşını seçmen kütüklerinin tanzimi sırasın• 
da bitirmiş olan vatandaşların yazımına dair 
kararlarının dayanağı, 298 sayılı Kanunun eski 
28 ve 29 ncu maddeleri idi. Oysa, son yapılan 
değişiklikle 28 ve 29 ncu maddeler ortadan kal
dırılmış, yeni bir düzen meydana getirilmiştir. 
Daimî seçmen kütükleri bürosu kurulmuştur. 

Hal böyle olunca, Yüksek Secim Kurulu
nun 1965 - 1966 senesinde ve 1973 senesinde 
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verdiği kararların kanunî mesnedi kalmamıştır. 
0 itibarla, meselenin üzerine eğilinerek daimî 
seçmen büroları kurulduğuna göre, seçim gü
nüne kadar 21 yaşını ikmal etmiş her vatan
daşın seçimlerde oyunu kullanması olanağının 
sağlanması zorunludur. 

iSözlerim bir siyasî istekten ibaret değildir. 
Biraz evvel arz ettiğim gibi, yaptığımız yeni 
değişiklikte 21 yaşını bitirmiş vatandaşların ilk 
seçmen yazım tarihi olan 13 Mayıs 1973 itiba
riyle yaşlarının tayini değil, seçim tarihine ka
dar, vatandaşların yaşlarının tayini konusuna 
dairdir ve bu kanuna uygundur; ama genel
geyi 'gördüm, yine eski 298 sayılı Kanunun 
maddelerine dayanılarak 13 Mayıs 1973 Pazar 
günü yapılacak ilk seçmen yazımında, o gün 
ancak 21 yaşını bitirmiş olanların yazılacağı, 
ondan sonra 21 yaşını bitirmiş olanların ise bu 
kütüklere dahil edilemeyeceği anlamı çıkıyor, 
açık ifadesi var. Bu konu üzerine tekrar eği-
eğilinmesini rica ediyorum; bu bir. 

İkincisi; bu ilk seçmen yazım işinde muh
tarlardan istifade edileceği anlaşılıyor ve Se
çim Kurulunun verdiği görevleri de muhtarlar 
kabullenmiş bulunuyorlar. Ancak, birçok böl
gede kroki bulunmadığı gibi bina numarataj 
cetvellerinin de olmadığı şikâyetlerden anla
şılmıştır. Hal böyle olunca, orada oturan vatan
daşların, kanunların emrettiği düzen içinde seç
men kütüklerine yazılmaları olanağı yok gibi
dir. Bu itibarla, bu kabîl yerlerde seçmen va
tandaşların kütüklere yazılmasını sağla'inak için 
yoni, özel ve bir defaya mahsus olmak üzere bir
takım tedbirlerin alınması zorunludur. 

Saniyen, muhtarlara 300 haneyi ihtiva eden 
bölgelerde görev verilmiştir. 300 hane içinde 
ikişer seçmen olsa, bir yazım memurunun saba
hın saat 5'inden akşamın 17'sine kadar 600 ki
şiye taallûk edecek olan bu muameleyi bitirme
sine imkân yok gibidir. Bu itibarla, bu imkân
sızlıkları kaldırıcı yeni tedbirlere ihtiyaç var
dır. 

Bundan başka, muhtarların elinde araç, ge
reç, para gibi malzemelerin bulunmadığı yolun
daki şikâyetler birbirini takibederek gelmek
tedir. Bunun da önüne geçilmesi için gereken 
ödenek, araç ve gereçlerin mutlaka temin edil
mesi zorunludur. 
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Değerli arkadaşlarım, özellikle 21 yaşını bi
tirmiş vatandaşların seçim zamanı oy kullana
bilmeleri için daimî seçmen bürolarına müra
caat ederek son gününe kadar kendilerini kay
dettirme olanağı yeni yaptığımız kanunda var
dır ; bu hususta eski kararların değiştirilerek ye
ni bir karar ittihazına ve muhtarlar ile yazım 
işlerinde görevlendirilmiş memurların görevle
rini selâmetle yerine getirebilmelerine olanak 
sağlayabilmek için bu kısa zamanda yüksek dik-
katlernizi ve ilgililerin yüksek alâkalarını çe
kebilmek için maruzatta bulundum. 

Teşekkür eedrim, saygılar sunarım. 

2. .— Ankara \Üyesi Yiğit Köker'in, taksi 
plâkalarının 'serbest (bırakılmasına 'dair gündem 
dışı demeci. 

•BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Sayın Yiğit Köker r Ankaralı onbinlerce 
şoför esnafını günlerden beri tedirgin eden 
«taksi plâkalarının serbest bırakılması» hususun
da gündem dışı söz talebetmişlerdir, buyuru
nuz Sayın Köker. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) - Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Yüksek malûmları olduğu veçhile, alınması 
imkân dâhilinde olan bütün tedbirlerin alınma
sına rağmen Ankara'daki trafik sıkıntısı ve sıkı
şıklığı her geçen gün bir parça daha yoğunlaş
makta, bilhassa resmî dairelerin 'mesaiye başla
ma ve dağılma saatlerinde bu sıkıntı daha da 
artmaktadır. 

Sıkışıklığın sebebi şüphesiz, 1970 yılında 
70 000 civarında olan motorlu taşıt adedinin 
1973 yılının ilk dört ayında birden bire 87 000'e 
ulaşmasıdır. Ayrıca, trafiğe kaydedilmeyen as
kerî araçlar ve yurt içi ve yurt dışından gelen 
binlerce yabancı plâkalı taşıtın da Ankara trafi
ği üzerindeki ağırlığını kabul etmek mecburi
yeti vardır. Hal böyle iken, 1966 yılında diğer 
bâzı medenî memleketlerde ve yurdumuzun 
bâzı vilâyetlerinde olduğu gibi Ankara'da da 
taksi sayısını donduran ve bugüne kadar çok 
başarılı bir şekilde tatbik edilen ve yararları 
görülen bir sistemin, bizzat trafikten sorumlu 
bâzı eşhas tarafından ve muhterem basında in
tişar eden haberlere nazaran üç - beş yerli oto 
sanayicisünin baskı ve tesiriyle değiştirilmesi 
için teşebbüse geçilmesi, dikkate şayan bir du
rum ortaya çıkarmıştır. Bu kürsüden, bu konu-
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da söylenilen ve yalan olmasını temenni ettiğim 
bâzı hikâye ve söylentileri sizlere nakledecek 
değilim. Ancak, plâka tahdidinin karşısına çı
kan Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler 
Derneği yöneticileriyle ,nıâsum şoför vatandaşla
rımızı sindirmek üzere son günlerde, her şeyi 
tamam, yeni muayeneden geçmiş otomobillerin 
parka çekildiğini, taksi duraklarının kapatıldı
ğını ve ekmeklerini alın terleriyle kanun ve ni
zamlara uygun bir şekilde kazanma gayreti için
de bulunan Ankaralı 30 000 şoför esnafının 
tedirgin edildiklerini de ifade etmeden geçeme
yeceğim. 

Konu ciddidir, önemlidir. Birkaç firmanın 
Ankara'yı açık pazar haline getirebilmelerini 
teminen o0 000 vatandaşı tedirgin ve huzursuz 
etmeye, sıfatları ne olursa olsun kimsenin hakkı 
yoktur. Daha çok kısa bir süre önce yeni teşek
kül eden gecekondu bölgelerinin ihtiyacını kar
şılamak gayesiyle trafiğe çıkarılması düşünülen 
331 adet minibüsün Ankara trafiğini altüst eder 
düşüncesiyle hareket edenlerin, aylarla, hattâ 
gürlerle ölçülen bir zaman sonra taksi plâkası
nın üzerine konulmuş tahdidin kaldırılarak An
kara sokaklarına yeni onbinlerce vasıtanın dol
masın .i rıza göstermelerinde başka sebepler ara
mak lâzımdır. Bâzı çevrelerde, plâka tahdidi 
nedeniyle ellerinde plâka bulunduran bâzı kim
selerin büyük menfaatler sağladığı ifade olun
makta ve bu husus plâka tahdidinin kaldırıl
ması için mesned ittihaz olunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, iddia edildiğinin ak
sine, elinde plâka bulunduranlar 5 ilâ 6 yüz kişi 
civarındadır. Kimdir bu 5 - 6 yüz kişi I Ben siz
lere arz edeyim: Bağ - Kur Kanunu çıkana ka
dar hiçbir sosyal garantisi olmadan borç - harç 
aldığı otomobilinde gece - gündüz demeden ça
lışarak ömrünü heba eden bir avuç vatandaşı
mız; artık kendisi de otomobili de çalışamaz 
hale gelmiştir. Otomobiliyle birlikte plâkasını da 
satar ve elde eltiği parayla kalan ömrünü ta
mamlamaya çalışır. İşte, Devletin yakın zamana 
kadar elini uzatamadığı fedakâr ve vakur insan
ların alıp alacakları son imkân bu olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda söylenecek 
çok şey vardır. Ancak ben, değerli Hükümetimi
zin birtakım art fikirlerle yürütülmeye çalışılan 
ve Ankara şoför esnafını üzen ve tedirgin eden 
plâka tahdidinin kaldırılması için girişilen çir

kin oyunlara ve oyuncularına dur diyeceği inan
cındayım. Bu inançla Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

3. — Eskişehir Üyesi Ömer Vcuzal'ın, Meh
ter kuruluşlarının tahdidine dair -gündem idışı 
demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Sayın Ucuzal, «Tarihî mehter takımlarının 
kısıtlanması» üzerine İçişleri ve Millî Eğitim 
Bakanlıklarının tutumu hakkında gündem dışı 
söz talebetmişlerdir, buyurunuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

26 Mart 1973 tarihli Tebliğler Dergisinde, 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığının ve Millî Eğit
tim Bakanlığında da Bakan veya Müsteşar olma
yan yetkili bir kişinin imzasiyle bir tebliğ neş
redilmiştir. 

Tebliğ, şanlı tarihimizden bize hâtıra kalan 
ve son zamanlarda memleketin bilhassa muhte
lif yerlerinde askerî birliklerin dışında, okullar 
ve belediyeler tarafından teşkil edilen mehterler 
(hakkındadır. Tebliğ Dergisi, bu mehter kuru
luşlarını evvelâ tahdit eder mahiyette ve gide 
gide bu bunları tamamen yasaklayıcı mahiyet 
taşıyan hükümleri ihtiva etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, mesele hepinizin ma
lûmudur. Osmanlı Devletinin kuruluşunda, ba
ğımsız devlet nişanesi olarak Osman Gaziye 
Selçuklu Hükümeti tarafından gönderilen bir 
bağımsızlık alâmeti olarak üç kıtada büyük bir 
imparatorluğu kuran ecdadımızın gerek: askerî 
yrönden gerekse sivil yönden halkın her zaman 
teşvikini, her zaman halkı ve askeri coşturan bir 
musiki müessesesi olduğu gibi, bugün de tarih
ten hâtıra kalan bu Mehter hepimizi geçmişe 
bağlayan yönde, her faaliyet gösterdiği sahada 
hepimizi tarihe bağlayarak coşturmaktadır. 

Şimdi mesele tarihten milletimize hâtıra ola
rak kalan büyük bir meseledir. Mesele, tarihimi
zin şanlı devirlerinde büyük hizmet etmiş bir 
müessesesidir. Benim şahsi kanaatim, bir bakan
lığın müsteşar seviyesine erişmeyen yetkilisi 
tarafından bir tebliğ ile bu gibi büyük hâtıra
yı yasaklama cihetine gitmeye evvelâ görevleri 
yönünden 'hakları yoktur. Şayet, mesele bir ba
kanlık tarafından ele alınmış olsa dahi bir ba
kan arkadaşımızın da buna yetkisi yoktur. 

Mesele, bir Hükümet meselesi olarak ele alı-
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nıp bu büyük hâtırayı şimdiden tahdit etmeye, 
kısıtlamaya veya gide gide de yasaklamaya kim
senin gücü yetmez kanaatindeyim. 

Bu değerli bir gazete tarafından ele alınmış, 
geçen hafta içerisinde yazılmıştır. Bendeniz de 
aynı fikre iştirak ederek Yüce Heyetinizi meş
gul ettim. Saygılar sunarım, her iki bakanlığın 
bu mesele üzerinde ciddiyetle durmasını da rica 
ederim. 

Hümreıtleırimle (Alkışlar) 
4. •— İstanbul Üyesi Rıfat Öztiirkçine'nin, Ma

liye, İçişleri, Gümrük %<e Tekel 'Bakanlıklarının 
Anayasa Mahkemesinin bir kararma nnuhalefet et
melerine dair yündeın tdı§ı \demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Sayın Öztürkçine, Maliye, Dahiliye, Güm
rük ve Tekel bakanlıklarının bir Anayasa Mah
kemesi kararma muhalefet ettikleri yolunda 
gündem dışı söz talebetmişlerdir. 

Buyurun efendim. 
RİFAT ÖZTÜEKıÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
'Maruzatım, 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 209 ncu maddesinin memurların teda
vi ücretlerine aidolan ilgili hükmünü Hüküme
tin yürütmemesi nedeni ile, aynı kanunun 212 
nci maddesi iaşe bedeli ile ilgilidir. Emniyet 
mensuplarının, gümrük memurlarımızla ilgili 
iaşe bedelinin uygulatnıanıası nedeni ile sorum
lu olduklarını yüksek huzurlarınızda arz etme
yi bir vazife bilirim. Zira aynı kanunun geçici 
20 nci maddesi; «'Tüzük, yönetmelik çıkıncaya 
kadar eski kanunlar ve eski kanunlara bağlı 
tüzük ve yönetmelikler yürürlüktedir» demesi
ne rağmen, Hükümetin hâlâ 212 ve 209 ncu 
maddeleri yürütmemesinden duyduğum üzün
tüyü arz etmeyi bir vazife bilirim. 

Hadise şöyledir: 1971 bütçe kanununda uy
gulanacak kanunlar meyanında 63 ncü madde
nin (k) fıkrası, 657 sayılı Kanunun 212 nci mad
desi uygulanmayacaktır deniyor. Maliye Ba
kanlığı bu bütçe kanununa dayanarak 4.3.1971 
tarihinde 107 004 - 16/5552 - 14 sayılı tel ta
mimi gereğince, 63 ncü maddenin (k) fıkrası 
uygulanamayacaktır diye yayınladığı bir tami
me, emniyet mensubu arkadaşlarımızdan bir ta
nesinin Damştaya açtığı dava sonucunda Ana
yasa Mahkemesine gönderilmiştir ve Anayasa 
Mahkemesi de, 63 ncü maddenin (k) fıkrasını 
Anayasaya aykırı olduğu nedeni ile iptal ettiği 

halde, 1971 yılında Hükümetin bu iptal kararma 
uyarak harekete -.geçmediğini; 1972 yılında du
rum. bütçe kanununun uygulanmayacak kanun
lar arasında, ilgili kanunun 63 ncü maddesinin 
(•k) fıkrası da 657 sayılı .Kanunun 212 nci mad
desine ait bir hüküm yoktur. Böyle bir hüküm 
olmamasına rağmen, Hükümet maalesef, yine 
bütçe kanununun 25 ne: maddesi ve bu madde
ye dayanarak çıkartmış okluğu kararnameyi 
dahi kendisi tatbik edeme mistir. 

Kararnameyi de arz ediyorum. 
BAŞKAN — Kararnameye lüzum yok Sa

yın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — On

dan sonra aynı Hükümet 5 . 8 . 1972 tarihinde 
de çıkarmış olduğu bir evvelki kararnameden 
tamamen ters dönmek suretiyle, 1 nci kararna
mede verihm hakkı ve dolayısıyle bütçe kanu
nunun 65 nci maddesinde verilen hakkı bir ka
rarname ile kaldırmasına rağmen, bu iki ka
rarname arasındaki tahakkuk eden parayı da
hi maalesef ödememiştir. 

1973 bütçe kanunu gereğince, yıl içinde uy
gulanmayacak kanunlar arasında 81 nci madde
nin (e) fıkrasında ve 657 sayılı Kanunun 212 
nci maddesinin uygulanmayacağına dair bir hü
küm olmamasına rağmen, Hükümet yine bunu 
uygulamamakta devam etmiştir. Oysa bütçe ka
nununun 37 nci maddesinde yiyecek yardımı; 
657 sayılı Kanunun 212 nci maddesine göre yi
yecek yardımı yönetmeliği çıkıncaya kadar, yi
yecek yardımı karşılığı verilmesine devam olu
nur demesine rağmen, yine bütçe kanununun 
37 nci maddesindeki âmir hükmü yerine geti
remediğini, aynı bütçede (R) cetvelinde tazmi
natlara ait 165 nci maddede tayin bedeli 4367, 
6707, 723S ve 2852 sayılı kanunların kapsamına 
giren personele ödenecek tayin bedelleri bu ka
lemden ödenir dediği halde, gümrük ve muha
faza memurları ile emniyet- mensuplarına da- ay
nı maddeyi tatbik etmediğini yüksek huzurları
nızda üzüntü ile arz eder, Hükümetin bu konu
da âcil tedbîrler almasını saygı ile arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

5. — Tabiî Üye Suphi Karaman'ın, fiyat ar-
tijlan ve hayat pahalılığına dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — .Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Sayın Karaman, artan fiyatlar ve hayat 

file:///demeci
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pahalılığı hakkında gündem dışı söz talebetmiş-
lerdir. 

Buyurun Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayan senatörler; 

Son birkaç, yıldan beri geniş halk kitleleri 
için artık dayanılmaz bir hal alan fiyat artışla
rı ve hayat pahalılığı üzerinde konuşmak için 
söz almış bulunuyorum. 

Görevi seçimlere kadar 6 aylık bir süreyi 
kapsayan bir Hükümetten bu konuda köklü ted
birleri beklemenin anlamsızlığını elbette bili
yorum ; ama daha dün okunan programında 
kalkınmanın istikrar içinde gerçekleşıirilmeısine 
hızlı olması kadar önem verdiğini, bu nedenle 
[bütçe, para, kredi, dış ticaret politikasının hız
lı kalkınmayı sağlayacak; fakat ekonomik istik
r a n bozmayacak bir denge içinde yürütülece
ğinden söz eden, hayat pahalılığı, sunî fiyat 
artışları ve haksız kazanç edilenlerle mücadele
yi öngören bir Hükümetten fiyatların istikrar 
içinde tutulmasını hiç olmazsa artış hızının dur
durulmasını beklemek, vatandaşlar için bir 
umut kaynağı olmuştur. 

Oysa Sayın Başbakanın, birkaç gün önce 
basında yankılar yapan demeci (hayat pahalı
lığı, fiyat artışları çok hızlı kalkınmanın tabiî 
bir sonucudur) sözü soruna tek yönlü bir ba
kışı ve bir ekonomik felsefeyi ortaya koyarak 
bu konuda beklenen umutları tümden yok et
miş, Hükümet Programında hayat pahalılığı 
için önerilen sözleri askıda bırakmıştır. 

Hızlı fiyat Artışlarının, çok hızlı kalkınma 
iddiasında olan ekonomik yönden dışa bağımlı 
bâzı ülkelerde, örneğin Güney - Amerika ülke
lerimde görüldüğü doğrudur; fakat herkesin 
bildiği gibi, bu türlü kalkınma sıhhat işareti 
değildir. Bünyesinde toplumsal bunalımlar ta
şır, istikrar içinde kalkınmak bu değildir. 
Kalkınmasını istikrar içerisinde yapamayan ül
kelerde sefahat ve lüksün yanında, sefalet ve 
yoksulluk da alabildiğine gelişir. 

Sayın arkadaşlarını, hepinizin bildiği ve 
'birçok kereler bu kürsüden ortaya konduğu gi
bi, 1971 malî yılından beri geçen iki yıl içeri-
isinde hayat pahalılığı 197Q fiyatlarına göre % 
40 oranmcla artmıştır. Bu asla küçümsenecek 
fair nispet değildir. 1970'deki hayat standardı

na sahip olan herhangi bir ücretli, herhangi 
bir memur, herhangi bir vatandaş bugün % 
40 oranında yoksuluğa düşmüştür. Bunun ba
riz ve kesin anlamı budur. Fiyatlara uymayan 
ücretler sistemi var olduğu sürece, bunun baş
ka türlüsünü iddia etmek mümkün değildir; 
ama bunun yanında, hayat pahalılığını körük
leyen bâzı unsurlar, bâzı yöntemler el betteki 
bundan da çoğunluğun % 40'ma mukabil, bel
ki azınlığın % 400 nispetinde bir refah seviye
l i sağlanmış olması muhtameldir. 

Fiyat artışları ve bayat pahalılığının bu ha
li almasından ötürü dar gelirli büyük kitlenin; 
işç/i, köylü, küçük memur ve esnafın daha çok 
yoksulluğa, sıkıntıya düştüğü açıktır Taban 
fiyatları nedeniyle geniş üretici küflenin yok
sulluğa ve sıkıntıya düştüğü de bir gerçektir. 

Pers;onel Kanununun iki yıl evvel uyguılıan-
m'aya başlanan o gün ücretliler için bir ferah
lık getirmişti; ama, 1971 malî yıllından bugü
ne kadar % 40 oranında artan hayat standar
dı, Personel Kanununun bir kısım memurlar 
için, bir kısım ücretliler için getirmiş olduğu 
standardı % 40 ölçüde düşünmekle o günün kat
sayısı olan 7'yi havada bırakmıştır. Bugün, 
1970 yılında uygulanan Personel Kanununun 
getirdiği standardı aynen tutabilmek içlin kat
sayının 10 veya 11 olması lâzım İd, ancak me
mur ve ücretli insanların standardı, 1970 stan
dardı içinde kalabilsin. 

Bu pahalılığın nedenlileri çeşitlidir; ama, 
Türkiye'nin ekonomik politikası içerisinde gö
rülebilen bâzı özetlerini kısaca şöyle açıklamak 
mümkün... 

BAŞKAN — Sayın Karamam, sebeplere geç
meyin de, pahalılığı belirtiyorsunuz, isteyece
ğiniz tedbirleri söyleyiniz. Durumu önceden 
arz ettim. 

SUPHÎ KARAMAN (Devamla) — Süremi 
aşmayacağım Sayın Başkanım. 

1970 devalüasyonu, şüphesiz fiyat artışının' 
bir sebebi olmuştur; ama, bu başlıbaşına bir se
bep değildir. Bunun böyle olmadığını biraz 
sonra belirteceğim 1960ı fiyatları ile kıyas
layarak arz edeceğim. 

1965'ten ben] uygulanan ekonomi politika
sının sakatlığı, yatırım projelerinin zamanında 
gerçcMeştirllemeyip uzun yıllar geriye bırakıl
masının bu projelerin maliyetlerini geniş ölçü-
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de arttırmış olması, her alanda spekülatif ha
reketlerin; başıboşluğa bırakılmış olması, her 
türlü imalâtta maliyet kontrolünün yapılamamış 
olması ve nihayet aracı ve tefeciliğe son verile-
memüş olması hayat pahalılığını artıran, fiyat
ları artıran başlıca âmillerdendir. 

Şimdi arkadaşlarım, 1970 devalüasyonun
dan söz etmiştik. Buna benzer bir devalüasyon, 
hepinizin bildiği gibi 1958'de olmuştu. 1958 
devalüasyonu ilıe bu devalüasyonun fiyat artı
şı bakımından aralarındaki farkı ortaya koy
makla ilginç sonuçlar çıkacaktır. O bakımdan-
arz ediyorum: 

1958 devalüasyonundan sonra 1959 yılında 
- istatistikî bilgilere göre - % 19,5 fiyat artışı 
(olmuştur. 1960 ve 1961 yıllarında, iki yıl içe
risinde % 8,4 fiyat artışı olmuştur. Oysa 1970 
deva/lîüaisyonunu takip eden 1971 ve 1972 yılla
rında % 35 fiyat artışı olmuştur. 1973 yılı ar
tışımı bunun içerisine alırsak, fiyat artışı % 
40'ı aşmıştır. 

Yine, geçinme endeksleri bakımından 1958" 
devalüasyonundan sonra 1960 ve 1961 de Anka
ra geçinme endeksi % 8,3 artmıştır. İstanbul 
geçinme endeksi ise % 9,1 artmıştır. Oysa 1970 
devalüasyonundan sonra 1971 ve 1972'deki ge
çimde endekslerine göre Ankara'da % 37,2; is
tanbul'da % 34,4 fiyat artışı olmuştur. 1960 
ve 1970 yılları arasındaki bu devalüasyon so
nuçlarını şu halle mukayese ettiğiniz zaıman, 
demek ki, 'devalüasyon başlıbaşına sadece bir 
fiyat artışının sebebi değildir. 

Bu farklılığı meydana getiren çeşitli sebep
lerin kısa özeti : 1970'lerde ülkede ticaret ve 
sanayi burjuvazisinin eskisine oranla çok daha 
ikuvvetli oluşu ve izlenen ekonimik politikada 
sosyal adalet ve sosyal devlet ilkesine gereği 
'kadar yer verilmemiş olmasında görmek müm-
'kündür. 

Şimdi arkadaşlarım, hayat pahalılığı top-
luımu bu kadar ağır baskısı altında tuttuğunu 
ortaya koyduktan sonra, - sözlerimin başında 
da ifade etmiştim - altı aylık bir Hükümetten 
'bunun köklü sebeplerini, köklü çarelerini iste
mek mümkün değildir; ama bu Hükümetten de 
•vatandaşın beklediği bir şey vardır; fiyatları, 
hiç olmazsa artış hızımı, bu türlü demeçlerle 
değil, izleyeceği doğru politikayla bir ölçüde 
kısıtlamaktır, bir ölçüde bu artan hızı yavaş-
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latmaktır. Bu nedenle, bu pahaMığm sonuç
larını az da olsa vatandaşın lehine çevirmek 
'için şu tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır: 

1. Asgarî ücretler, günün koşullarına uy
gun olarak yeniden saptanmalıdır. 

2. Taa 1961'de saptanan maaş ve ücretlerde-
iki en az geçim indirimleri bugün artılk gülünç 
ve komik bir durama düşmüştür. Bunların da 
günün koşullarına uygun bir düzeye çıkarılma
sı gereği vardır. 

3. Bugün için artılk gülünç biır hale gelen 
Personel Kanunundaki 14 - 15 ve 16 ncı barem 
derecelerinin kaldırılması zorunludur. En dü
şük barem derecesinin 13'ten başlatılması şart
tır . 

4. Personel Kanunundaki maaş ve ücretle
re uygulanan ve geçinme endekslerine uydurul-
maısı öngörülen katsayının - ki, Personel Kanu-
ınunun en modern hükümüierinden birisiydi bu
günün geçinme şartlarına uygun katsayıyı tes
pit etmek- 1974 malî yılı için en az 10 ya da 
9 olacak bir bütçe hazırlığına girişilimeMir. 
(Bütçe hazırlığına 7 - 8 ay var. Binaenaleyh, 
bu hazırlığı şimdiden öngörmek lâzımdır, büt
çenin gelir ve giderlerini buna göre şimdiden 
ayarlamak lâzımdır. Yoiksa yüzbinlerce va
tandaşı gelecek yıllar içerisinde çok daha müş
kül duruma sokacağız. 

5. Fiyat artışlarını frenlemek üzere spekü
latif hareketlerin önlenmesi, aracıları azalta
cak tedbirlerim abnıması ve imalâtta maliyet 
kontroluna mutlaka süratle ğidıilmıeısi şarttır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Saygılari'mı 
sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Gazian
tep Üyesi Sayın Kutlar, Güney - Doğu'daiki ku
raklık hakkında gündem dışı söz istemişllendir. 
Kendileri yoktur. 

6 .— Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcah'nı?ı, es
naf ve sanatkârların 1973 yılı vergilerine dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Balıfke!-
sir Üyesi Sayın Sarlıcalı, «Esnaf ve sanatkâr
larım vergilendirilmeleri» haikkında gündem dışı 
söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 

Balkan, sayın senatörler; 
Benim değineceğim konu, esnaf ve sanat

kârların 1973 yılı vergileriyle ilgiSidir. 
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Biliyorsunuz yurdumuzda esnaf ve küçük 
.ticaret erbabı ile sanatkârlar götürü matrah 
•üzerinden vergilendirilmektedirler. Götürü mat-

. rahları Maliye Bakanlığı tespit eder, kurumla
ra tebliğ eder ve nihayet son sözü kendi söy
ler. Maliye Bakanlığının sınıflar için tespit et-
ımiş olduğu bu matraha göre. illerde ve ilçeler
de toplanan komisyonlar o sınıfların mensupla
rı arasımda derecelendirmeye giderler. Bu mu
amele her üç senede bir yapılır. 

Şiimdii, 1973 malî yılı dolayısıyle bu yeni 
(bir dönemim, yeni bir üçüncü yılın başına, isa
bet eden bu muamele tekrar edi'lmiistir. Bir 
farkla; geçen dönemde Maliye Bakanlığınca 
tespit edilmiş bulunan matrahlar, bu dönem 
için çdk yüksek tutulmuştur. Buaa paralel 
olarak yine Maliye Bakanlığının tebliğlerinin 
ışığı altında ilerde ve ilçelerde esnaf ve sanat
kâr sınıflandırılmalarında/ki dereceler değişti
rilmiş ve yükseltilmiştir. Bunlar oldukça ge
niş bir vergi yükü getirmiştir. Bunlar yetmi
yormuş gibi, geçen seıneye kadar tasarruf bo
nosu halinde tespit edilen fcesiıntâHer bu yılba
şından itibaren Malî Denge Vergilsıinıe dönüşitü-
rülünoe, bu defa bir esnaf, bir sanatkâr bir 
evvelki yıla, yani geçen yıla nazaran bire üç 
nispetinde, bire beş, bire yedi, hattâ bire on 
oranında vergi ödeme durumuyla karşı karşı
ya kalmıştır. Bir örnek veriyorum; 1972 yılın
da 300 lira vergi ödeyen bir duvarcı ustası, bu 
sınıfın matrahının yüksek tespit edilmiş olması, 
bir de derecesinin mahallî koımiısyonlarca 5ten 
4'e yükseltilmesi, öbür taraftan matrah üzerin
den % 3 Malî Denge Vergisine talbi tutulması 
ile 1973 senesinde 1 500 lira, ödemek durumu 
ile karşılaşmıştır. Bunun gibi eski model bir 
araba sahibi, 1972 yılında 600 lira vergi öde
mişken, 1973te 2 500 lira, 10.4 lira vergi ve
ren bir gezici esnaf 1973te 1 040 lira, 1972'de 
500 lira ödeyen bir berber esnafı 1973te bu yol
dan 2 300 lira gibi oldukça önemli derecede ve 
iki takat te vergi ödeme durumu ile karşı kar
şıyadır. Marangozlar böyledir, nakliyeciler, 
tamirciler, bakkallar hülâsa karne usulü ile 
önceden vergilerini ödeme durumunda olan ve 
vergi matrahları götürü usulde takdir olunan 
esnaf ve sanatkârların hepsi bu durumdadır. 
Oranlar çok ağırdır ve Marttan itibaren yüz 
binleri bulan bu sınıf vatandaşlardan bu tespit 
•edilen vergilerin yarısı tahsil edilmektedir. 
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1972'de 500 liralık bir vergiye muhatap olan 
ve bunun birinci taksidi olarak 250 lira ödeyen 
bir esnafın, 1973'de 1 500 liranın yarısı 750 
lirayı, 800 veya 1 O00ı lirayı ödemesinin ne de
me- olduğunu yüksek takdirlerinize bırakıyo
rum. Acaba bu mükelleflerin geçen yıldan bu 
yıla vergi ödeme güçleri mi artmıştır, gelirleri 
artmış ve geçimleri o nispette kolaylaşmış mı
dır? Sanıyorum ki, bu konuda, esaslı bir de
ğişiklik yoktur. 

Şimdi sayın senatörler, yapılacak iş; götü
rü matrahlar nihaî olarak Maliye Bakanlığınca 
tespit ve ilân olunmuştur. Bunların formalite
lerinin yerine getirilmiş olması, önceden tespit 
ve ilân edilmiş olması, kesmleşımiş bulunma
ları bir mazeret teşkil ıcitmeımelidir. Matrahla
rı indirmek daima Maliye Bakanlığının kanu
nî yetkisi içindedir. Aciele yapılacak şey, Ma
liye Bakanlığının bu özellikleri dikkate alarak, 
bu matrahlar üzerinde yeni bir indirim yapma
sı ve ona muvazi olarak da, dereceler üzerinde 
ilçelerin bu esas üzerinden yürüdükleri takdir
de, esnaf ve sanatkârların vergilerinin, ödeye
bilecekleri bir seviyeye indirilmiş olmasıdır. Bu 
konuyu Maliye Bakanlığının ve Hükümetin dik
katine acele olarak arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

7. — Kars Üyesi T. Ziya Ayrım'ın, iki yıldan 
beri durdurulan hayvan ihracının hayvancılık
la geçinen bölgelere getirdiği sıkıntılara dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Sayın Ayrım, «iki yıldan beri durduru
lan hayvan ihracının, hayvancılıkla geçinen 
gölgelere getirdiği sıkıntılar» hakkında gün
dem dışı söz talep etmişlerdir. Buyurun Sayın 
Ayrım. 

YUSUF ZİYA AYEIM (Kars) — Muhte- ' 
rem Başkan, sayın senatörler; 

12 Mart Muhtırasını mültaakıp kurulan Hü
kümetimiz, yükselen et fiyatlarının artışını 
önllemeik bakımından ilk tedbir olarak hayva?-
ihracatını durdurmuştu. 1969 - 1970 yılların 
da Doğu - Anadolu'nun bâzı vilâyeti erindeki 
şiddetli kuraklık nedeni ile köylü vatandaşlar, 
hemen hemen ellerindeki hayvan mevcudunun 
ekserisini elden çıkarmak yolunu tutmuşlardı. 
1971 ve 1972 yıllarının ziraî yönden normal git-

I mesi nedeni ile köylüler tekrar boşalan ahırlan-
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nı doldurmanın yollarını tuttular, bu sebepler
ledir ki, iç piyasada hayvan fiyatlarında bü
yük bir artış oldu. Bu artış peik tabiî olarak 
el a et fiyatlarına tesir eti. Simidi bu yıl Gü
ney Anadolu illerimizde şiddetli bir kuraklığın 
hüküm sürdüğünü resmî ağızların beyanların
dan da öğrenmiş bulunuyoruz. Pek tabiî ki ku
raklık derhal o bölgede hayvan fiyatlarına te
sir edecektir. Bu yıl Doğu Anadolu'nun da du
rumu henüz beüli değildir, kuraklık devam et
mektedir ve şayet son 15 - 20 gün içerisinde 
yağmur yağmazsa, vaziyet ciddiyet arz edebi
lir. Bundan birkaç gün evvel gazetelerden 
manda ihracatının serbest bırakıldığını öğren
miş bulunduk. 

Şimdi Hükümet hakikaten hayvan ihracatını 
yaptıracak ise, bunu asıl müstahsilin elinden 
'hayvan çıkmadan, evvel ilân etmelidir. Çünkü, 
hayvan borsalarınım faaliyette bulunduğu mev
sim daha ziyade Mayıs ve Haziran aylarıdır. 
Bu aylar içerisinde müstahsilin elimdeki hay
vanlar büyük tüccarların eline geçmektedir. 
Şimdi benim tedbir olarak: istirhamım şudur; 
Hükümet eğer ihracını yapacaksa ki, ihracata 
foâzı bölgeler içim muhakkak ihtiyaç vardır. 
Oüıikü, bu bölgellier geçimini tamamiyle hay
vancılığa hasretmişlerdir. Bu bölgelerde vete
riner teşkilâtının veba aşısı yapması nedeni ile 
resmî kayıtlara göre, geçen yıla, nazaran Doğu 
vilâyetlerimizde % 3 nispetinde hayvan artışı 
olduğu tespit edilmiştir. Bu demektir ki, 1 mil
yon hayvan birden bire 1 milyon 300 bine çık
mıştır. Çünkü bâzı vilâyetlerimiz bugün Tür
kiye'deki hayvan varlığının onda birini bünye-
s'nde toplamaktadır. Bu 200 bin veyahut da 
300 bin hayvan fazlalığının kârının esas müs
tahsil olan köylü vatandaşa intikal etmesi için, 
şimdiden Hükümet ihracat yapıp yapmayaca
ğımı ilân etmesini istirham eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

8. — İstanbul Üyesi Şevket Akyürek'in, çi
mento ihracatındaki yolsuzluk ve döviz kaybına 
dair gündem dip demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
üyesi Sayın Akyürek, «çimento ihracatındaki 
yolsuzluk ve döviz kaybı» hakkında gündem 
dışı söz talep etmişlerdir. Buyurun Sayın Ak
yürek. 
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ŞEVKET AKYÜREK (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Memleketimizin çimento ihtiyacının günden 
güme artması muvacehesinde resmî sektörle be
raber özel teşebbüsler de çimento istihsal ede
bilmek için yeni yeni fabrikalar kurmuşlar ve 
üç sene evvel de istihal fazlası çimentoların 
dış piyasalarda pazarlarının arantmasma baş
lanmıştır. Bu cümleden ilk olarak 1971 senesin
de 8,5 dolardan başlayan çimento ihracatı, her 
hafta ve her ay gündem güne çimentolarımızın1 

dünya piyasalarında tanınması muvacehesinde, 
fiyatları da artmaya başlamıştır; 7,5 - 10 - 11 -
12 - 13 - 14 ve nihayet her gün arttığına göre, 
(dünyada tanınmış olması da nazarı itibara alı
narak dünyadaki çimentolarla aynı seviyeye 
gelmiştir. 

Geçen yıl daha sene başlarımda çimento dış 
piyasada 12 dolar iken, bir ay geçmeden 13 -
14 dolara çıkmıştır. Bunun yanında birçok 
'müracaatlar olmasına rağmen, bu çimentonun 
ihracı için bir komite kurulmasına karar veri
liyor. Özel teşebbüs resmî sektörle beraber1 

«•Müstahsiller Birliği» diye 11 kişrJden müteşek
kil bir komite kuruluyor. Bu komitenin içeri
sinden de üçü özel teşebbüse, üçü de resmî sek
töre ait olmak üzere Çimento İhracat Komitesi 
Ikuruluyor. Bu İhracat Komitesi çimento ih
racımı organize ediyor> fiyatlarını tespit edi
yor, kontrol yapıyor Ve yaptıkları mukaveleyi 
de Sanayi Bakanlığıma tastl'k ettiriyorlar, Ti
caret Bakanlığından da tescili almanak ihracatı 
yapılıyor. Bu arada ne özel teşebbüs ne de 
Türkiye Çimento Sanayii herhamgi bir şekilde 
mukavele yapmaya yetkili olmuyor; ancak fi
yat üzerinde, termin üzerinde İhracat Komi
tesiyle mutabık kalındıktan sonra bu mukave
leyi yapma yetkisine haiz oluyor. 

Şimdi, bunu izah ettikten sonra, bütün 
ıbunların yanında yine Müstaihsiller Birliğiaee 
bir karar almıyor; 24 Ocak 1973 tarihimde al
tıncı aya kadar hiçbir suretle ihracat için bir 
mukavele yapılmayacağına, ihraç edilmeyece
ğine dair. Altıncı aya kadar ihracat kapasite
miz dolduğu için bütün bu tedbirliler almıyor; 
fakat bunun yanında bu tedbirler, bu kadar 
alındığı halde aradan daha bir ay geçmeden 
Çimento Sanayii, Sanayi Bakanlığından gelen 
>bir arzu üzerine, Ticaret Bakanlığından gelen 
bir arzu üzerine, - Çimento Sanayii ki hiç yet-
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kişi yok- Libya'da Akkaya ve Türkeş Firması 
sahipleri ile 24 500 tonluk bir mukavele yapı
yor. Bu mukavele 14,5 dolardan yapılıyor. Bu 
imulkavelerıin yapıldığı sıralarda dışardan bir
çok firmalar tarafından memleketimizden 24 
diolardan çimento almak için teklifler geliyor. 
Yanımrmilyon tonluk teklif geliyor; hattâ bu
nun parasının akreditifinlin derhal açılmasını ve 
parasının peşinen verilmesini, teslimatının da 
Teım<muzda başlamasını öngören teklifler oldu
ğu halde bu karar alınıyor. Bu suretle 14,5 
dolardan Libya'deki bu firmaya yaptıkları bu 
ihracatta ton başında 9,5 dolar hem memleketin 
döviz kaybı oluyor, hem de bu firmaya bunu 
vermek suretiyle haksız bir iktisap elide edilmiş 
oluyor. Bu şekildeki karar Müstahsiller Birli
ğine geliyor, MüstahsÛler Birliğindeki üyeler 
fauna itiraz ediyorlar; itiraz üzerine aynı şekil
de İhracat Komitesine geliyor. İhracat Komi
tesi üyelerinden ikisi Devlet memuru olduğu 
için müstenkif kalıyor; fakat dört tanesi, biri
si Devlet Teşekkülünden üçü de özel teşebbüs
ten olan dört üye bu kararın reddine karar ve
riyor. Bütün bunlara rağmen; bu mukavele 
Sanayi Vekâletince tasdik edilmiş, Ticaret Ve
kâletinden de tescili alınmıştır. Binaenaleyh; 
bu «gönderilecektir» deniyor ve gönderilmeye 
(başlanıyor. 

Bu bir ay zarfında olan bir hâdisedir. Bu 
suretle evvelâ Adanandan yollanmaya başlanı
yor. Adana'dan yollanan bu çimentolar sebe
biyle Adana'da birden bir sıkıntı başlıyor ve 
çimento fiyatları birden artıyor. Bu sefer ora
yı durduruyorlar, Ankara'ya geliyorlar; An
kara'dan dış memleketlere gitmek üzere çimen
to ihracı cihetine gidiliyor. Tabiî bu aradaki 
nakliyeden dolayı fonu da Çimento Sanayii 
Müstahsiller Birliğinden alıyor. Bunları detay
lı anlatmakla ancak işin detayına girilebilir; 
lama Çimento Sanayiinde zarar eden müessesele
re bir fon ayrılmıştır, o müesseseye o fon
dan para verilir. Binaenaleyh, hem Çimento 
Sanayii çimento ihracında bir yolsuzluk yapmış 
oluyor, hem de dışarda daha iyi parayla sa
tılması mümkün olan çimentoyu bu şekilde bir 
anlayış içerisinde satmaya çalışıyor. 

Keza yine Çimento Sanayii aradan bir müd-
ıdet geçmeden, teklifler olduğu halde, yine 
24 Ocakta alman kararda bir değişiklik olmadı

ğı halde geçen sene Suriye'ye 17,5 dolar ClF 
; olarak vermeyi kabul ettiği 100 bin ton çimen-
I toyu bu sene de aynı şekilde 1,5 dolar ilave

siyle 19 dolardan, yani FOB olarak 14 do
lardan vermeyi kabul ediyor. Şimdi 24 doîar 
teklif veren var, ona vermiyor, ona mukabil 
Suriye ile 14 dolardan FOB 100 000 tonluk bir 

I mukavele yapıyor. 
Muhterem arkadaşlarım, Çimento Sanayii

nin bu kararlarımın her ikisini de esas yetkili 
olan Çimento İhracat Komitesi reddediyor; fa
kat buna rağmen Çimento Sanayii ben bunun 

i Sanayi Vekâletine tasdikini yaptırdım Ticaret 
Vekâletinden de tescilini aldım; binaenaleyh, 

i ben bunları sevk edeceğim diye, sevkiyata baş-
: lıyor. 
j Şimdi bu sebeple Libya'daki Akkaya ve Tür-
; keş Firmasına verdikleri... 
i BAŞKAN — Sayın Akyürek, detaya inme-
! menizi istirham, edeceğim. Meseleyi ortaya koy-
I dunuz, şimdi talebinizi de ortaya koyarsanız 

mesele halledilir. 
ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Bu se

bepten 24 500 tonluk haksız bir ihraçta ve tak
riben 235 000 dolar, yani 3 250 0O0 lira ka
dar bir döviz kaybına ve başkasının haksız ik
tisabına yardım eihmiş oluyor. 

İkincisi; Suriye'ye verdiği 100 000 tonluk 
! bir ihracattan dolayı da arada 10 dolar fark 
i etmesi muvacehesinde bir milyon dolar, yani 

takriben 14 milyon lirayı başkasının haksız ik
tisap etmesine yardım etmiş oluyor. Bu se
bep] e, bu hususlara sebebiyet veren geçek 
1973 senesi Mart ayındaki Sanayi Vekili ve ge
rekse aynı tarihteki Ticaret Bakanı hakkında 
Senato araştırması için bir takrir veriyorum. 
Keza bu ihracatın biran evvel önlenmesi için 
de derhal Maliye Bakanlığı müfettişlerinin Tür
kiye Çimento Sanayiini bu hususta tetkik et-

i melerini teklif ediyorum. 
Saygılarımla. 

j 9. — Bolu Üyesi Alâeddîn Yıhnaztürk'ün, 
Vakıf gayrimenkıdlerinin iyi idare edilmemesine 
dair gündem dışı demeci. 

•BAŞKAN — Son olarak Cumhuriyet Sena-
I tosu Bolu Üyesi Sayın Yılmaztürk, «vakıf gay-

rimenkullerinin iyi idare edilmemiş olduğu» 
hakkında gündem dışı söz talebetmektedir. 

Sayın Yılmaztürk, buyurunuz. 

— 172 — 



0. .ScoiatJoffii B : 64 10 . 5 . 1973 O : 1 

ALÂEDDtN YimiAZTÜEK (Bolu) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler; 

Vakıf dendiği zaman ferdin şahsî mülkünü 
kendi arzu ve iradesiyle ivazsız ve garazsız, hiç
bir menfaat mukabili olmaksızın insanlığın hiz-
metine ebedî olarak tahsis etmesidir. 

Binaenaleyh, vakıf gayrimenkulun veya em
valin tahsis edildiği istikamette namütenahi de
ğerlendirilmesi veya insanlığın hizmetine sunul
ması gerekir. 

Hal böyle olduğu halde, senelerden beri ec
dat yadigârı birçok vakıf gayrimenkule sahi-
bolduğumuz halde İstanbul'da sayıları binleri 
aşan vakıf gayrimenkulun ilgilileri tarafından 
şu veya bu sebeple bazen sembolik fiyatlarla., 
bazen istimlâkler bahanesiyle, bazen de mail-i 
inhidam sebepleriyle satılmakta, elden çıkarıl
makta veya başkaları tarafından kanunsuz ola
rak işgal edilmektedir. Bunların İstanbul'dan 
pek çok acı misalleri vardır. Ben sadece üç tane
sini arz ve ifade etmekle yetineceğim. 

•'Bunların birincisi; Birinci Sultanin amit- dev
rinden beri vakfedilmiş olan Beyleıbeyi'ndeki 
bir vakıf gayrimenkulun senelerden beri fuzuli 
şekilde işgal edilmiş olması ve mahkeme tara
fından senelerden beri sürüncemede kalıp tah
liye edilmemiş olmasındaki Vakıflar İstanbul 
Başmüdürünün tutumunun maksatlı ve menfa
at temin edici özel, yanlış davranışının bir ne
ticesi olduğunu müşahede ediyorum. 

İkinci bir husus; bu çok enteresanıdır. Sul
tanahmet'te, Sultanahmet Camii civarında bir 
vakıf gayrimenkul sembolik bir fiyatla satılı
yor. Satın alıcısı bir ekalliyet, bir ram. Çok en
teresandır; satmalındıktan sonra Fener Patrik
hanesine teberru ediliyor. 

Böylece bir vakıf gayrimenkul çok ustaca 
bir maharetle ve bir ekalliyet tarafından satm-
alınıp Patrikhaneye teberru ediliyor ve bu işe 
de İstanbul Vakıflar Başmüdürü hem vasıta ve 
hem de göz yummaktadır. 

Üçüncüsü çok taze bir misal, yepyeni, onlbeş 
günlük bir mesele ve asıl, gündem dışı konuş
mama sebebolan hadise ise şudur: 

İstanbul'da Etyemez semtimde, Samatya sa
hilinde denize nazır, İşçi'Sigortaları İstanbul 
Hastanelinin karşısında, deniz önünde fevkalâ

de güzel manzarası olan yine bir vakti gayri
menkul, bahçeli ahşap bir binanın gayet geniş 
ve denize nazır olan bahçesi o binanın bitişiğin-
da bulunan Halikarnas Deniz Restoran adında
ki bir gazino sahibi tarafından işgal ediliyor, 
toprağı boşaltılıyor, duvarları yıkılıyor, zemin 
betonlanıyor, çevre duvarla çevriliyor; gayet 
güzel bir gazino bahçesi haline getiriliyor, ma
saları, sandalyeleri, gölgelikleri konuluyor ve 
müşterinin hizmetine onıbeş günün içinde arz 
ediliyor, 

Vakıflar Başmüdürü o civar vatandaşları ta
rafından ki, benim de sakini bulunduğum bir 
semttedir hadise, bizzat gidip kendim de gör
düm o yeri; tamamen onbeş gün içinde bam
başka bir şekle sokulmuş ve bu durum vatan
daşlar tarafından Vakıflar Başmüdürlüğüne şi
kâyet edilmiş, dikkat çekilmiş; Başmüdürlük, 
lütfen bir adam göndermiş ve bir hafta sonra 
tetkik ettirmiş ve Fatih Kaymakamlığına yazı
larak 5917 sayılı Kanuna göre Kaymakamlığın 
bu işgali menetmesi hususunda dikkati çekili
yor; fakat Kaymakamlık da ilgilenmiyor, tek
rar gidiliyor ve ondan sonra da Kaymakam ve
kilinin ifadesi şöyle: «O mezbelelik bahçeyi çok 
da güzel şekle koymuş, insan kıyamıyor, iyi de 
olmuş, istifade ye sunulmuş.» 

Şimdi, aziz Senatörler, bunun altında yatan 
felsefeyi ben size arz edeyim. Daima böyle ol
muştur İstanbul'da. Evvelâ bu vakıf gayrimen
kul ya mail-i inhidamdır denir, ya istifadesi im
kânsızdır denir ve bu şimdi arz ettiğim deniz 
kenarındaki bahçeli vakıf gayrimenkulun bu
günkü malî değeri beş yüz bin ilâ bir milyon 
arasındadır, komşu arsalara göre kıyas edecek 
olursak. 

Şimdi bunun bahçesi böylece işgal ediliyor; 
'geriye ahşap, iki katlı, yıkılmaya dökülmeye 
mâruz bir bina kalıyor. Yarın, o binaya da ma
il-i inhidamdır diyeceklerdir ve yıkılınca yerin
de kalacak boşluk da yine gazino tarafından iş
gal edilecek ve ondan sonra Vakıflar Başmü
dürlüğü ilgililerine beş, on bin liralık ufak bir 
rüşvetle değeri milyona varan o gayrimenkul 
çok cüzî bir fiyatla satılır ve satılacaktır, çün
kü böyle misaller vardır ve beni asıl üzen nok
ta da burasıdır. 
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Binaenaleyh, yazık değil midir ki, böylesine 
kıymetli, istanbul'un en güzide semtlerindeki 
vakıf gayrimenkul heder olur gider. Tedbir ne 
olacaktır, kısaca onu arz etmek istiyorum. 

Sayın Hükümet ilgililerinin, Sayın Bakanı
mızın yapacağı bir tek şey var; ne genel mü
dürün ne başmüdürün şu meseleye bakınız, eği
liniz ne oluyor, böyle 'bir gündem dışı konuş-
imada ifade edildi, bu •mesele nedir, tetkik 'edi
niz diyecek yerde, böyle olmaktan ziyade der
hal ve sü ra te Vakıflar İstanbul Başmüdürü
nün Bakanlık emrine alınması, işine son veril
mesi ve ondan sonra da bir kaç namuslu müfet
tişin derhal gönderiler'ök Bsylerbeyi'nde, Sul
tanahmet'te, Etyemez'de, 'Samatya sahibinde ve 
sair birçok semtlerde İstanbul'daki gayri men
kul vakfın neye, ııasıil imânız kaldığı tapu ka
yıtlarına da bakılmak suretiyle hangi tarihler
de, hangi fiyatlarla nasıl ne şekilde elden çı
karıldığının incelenmesi gerekir. Eğer bu yâ -
pılmadığı tadkirde, bana, yapacak bir iş düşü
yor, o zaman bu mesele üzerine Cumhuriyet Se-
natc-sunuın d'katini çekmek ve bir Senaito araş
tırır ası istemek olacaıbtır; onun dışında başka 
bir şey elimden gelmiyor. 

Yazık oluyor, yazık •almaktadır; şu son hâ
dise çok acı bir misaldir, daha tazeliği üstün
dedir, oftbeş günlük bir meseledir, günü geçme-
ardştir, çünkü maksat şudur : Başmüdürlük, va
tandaşları oyalamaktadır. İki ay geçtikten son
ra 5917 sayılı Kanun da işlemez, mahkeme mev-
zua/tı olacak; artık, Vakıflar İdaresinin hukuk 
müşavirlerinin tarzı tutumundan alınız da adli
yedeki! tutumları da ele alacak olursak mes-cte
alin ne 'derece ve nasıl neticesiz sürüncemede 
karacağı Beylerbeyi misalinden de - beş seneye 
varan gayrimenkul dâvası misalinden ele - an
laşılmaktadır, çok yazık olmaktadır. Ondan 
sonra burada geliyoruz, bütçede; aman, efen
dim Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine1 Dev
letten yardım edelim, parası yok, yermiyor di
yoruz. Yalnız, İstanbul'daki vakıf gayrimenkul, 
iyi değerlendirildiği takdirde, Vakıflar İ ldi eli 
daha başka yerlere vakıf yapacak kadar büyük 
eeMinıayeye sahibolabilir, ne yazıık ki, ilgililerin 
kütü tutum ve davranışları ve çirkin sembolik 
f-ûvlycıdeıki hasis menfaat düşkünlüğünün neti
cemi işle, ebedî alarak insanilik hizmetine vak-
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fedilmiş olan bu ecdat yadigârları böylesine he
der edilmektedir. 

Bunun için mâruzaitta bulunuyorum. Dinle
mek lütfunda bulunduğunuz için saygılar su
narım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlara teşekkür ederim; 
'racalarıma harfiyen riayet ettiler. 

Gündeme geçiyoruz. 

10. — Vazife ile yurt dışına giden İçişleri 
Bakanı Mukadder Öztekin'e, Devlet Bakanı İl
han Öztrak'ın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/310) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, takdim ediyorum. 

Cıiinulmriyeit İSenatosu Başkanlığına 
Vaaife ile yurt dışına giden İçişleri Bakanı 

Mukadder' Özteklıı'in dönüşüne kadar; İçişleri 
Bakanlığına, Devkıt Bakanı Profesör Dr. İlhan 
Öztrak'ın vekillik ötmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

-Fahri ıS. Koırutürk 
Cuımihur'başkam 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin •bilgilerine su
nulur. 

11. — Ana-j asa ve Adalet Komisyonu Baş
kanlığının, Yargıtay Kanunu tasarısının bir ge
çici komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi 
(1/199, 3/311) 

BAŞKAN — Bir başka takrir var, takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yargıtay kanun tasarısının havale edilmiş 

cilduğu Anayasa ve Adalet ille Bütçe ve Plân 
Ikamisy onlarından katılacak beşer üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Yargıtay kanun ta Î anısının 
Anayasa ve Adalet, Bütçe ve Plân komisyen-
larmdan beşer üye tefrik edilmek 'suretiyle 'ku
rulacak bir geçici komisyonda görüşülmesini 
oylarınıza arz ediyorum, Kabul edenler... Et
meyenler.,. Kabul edilmiştir. 
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IV. * GÖRÜ! 

1. — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liği Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân komisyonu ra
poru (M .Meclisi; 2/622; C. Senatosu 2/45) (S. 
Sayısı : 228) (1) 

BAŞKAN — Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Biri'iğ i Kanununda bâzı değişiklikler yapıl
masınla dair kanun teklifinin tümü üz erin deki 
müzakeresine devam ©diyoruz. 

Söz sırası bulunan sayın üyeleri takdim edi
yorum :: 

'Sayın Atayuıit, Sayın Topaloğlu, !Sayın Öz-
türkçilne, Sayın Özlen, Sayın Ucuzal, Sayın Yıl
dız. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Grup adına söz rica ediyorum, 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kişisel göı üzmelere geçtik; 
dün, talep etmedi grubunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Buna hakkımız var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Her ne kadar istediğiniz za
manda rüçhan hakkınız var ise de kanunların 
müzakeresinde böyle biır usul takip ediyoruz-
ama vereyim. Yani, bir daha o şekilde hareket 
etmenizi rica ederim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Tüzük vermiş o hakkı bize. 

BAŞKAN — Tüzük vermiş; aıma müzakere
nin dıe bir usulü var, o usulü bozmayalım efen
dim. 

Millî Birlik Grubu adına kim görüşecek, 
efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Böndeniz, efendim. 

BAŞKAN — Grup yöneticilerimden yazı is
tiyorum, efendim:. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Şirıdi geriyor, efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Atayurt. 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 

eayın senatörler; 

(1) 228 S. Sayılı basmayazı 8 . 5 . 1973 ta
rihli 63 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

ŞÜLEK\ÎŞLER 

| Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
i Kanununda yapılmak istrenilen bâzı değişiklik-
| .lere ait teklifin tümü üzerinde kişisel görüşle-
j r'lml (arz etmek üzere huzurlarınızda bulunmak

ta yum. 
Hepinizce de bilindiği veçhiyle Türk Mühen

dis ve Mimar Odaları Birliği, kamu tüzel kişi-
ligini haiz mesOekî kuruluşlardan bulunmakta
dır:'. Aynı şekilde Ticaret ve Sanayi Odaları ve 

I Ticaret Borsaları Birlikleri, Türk Tabip-er Bir
iliği, Veteriner Hekimler O'daları ve Binliği, Ec
zacılar Bir'liği, Barolar ve Ziraat O'daları gibi 
emsal kurulu şiarın heptsi de birer kamu tüzel 
kişiliğini haiz meslekî kuruluşlardan ibaeeittir. 
Bu kuruluşlar hizmet ve faaliyetlerini icra 
'ederlerken kendi genel kurullarına karışı sorum
lu olmakla beraber, zaman zaman burJlamn. ic
raat ve faaliyetlerinin Devletçe de kontrol ve 
murakabe edilmeleri esası vazedilmiş clinakla. 
beraber, bu hususun bir türlü bâzı imkânsızlık
lar nedeniyile yerine getiı ileme diği bilinmekte
dir, 

j Ayrıca, kanunî mevzuat bakımından da bâ-
I ZÎ noksanlıkların bulunduğu b:ll!i olmaktadır. 
I Gerçekten Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

ve bunların teşkil dıtikleri birlikle", kuruluşla
rından bu yana kanun'larının öngördüğü şekil 

I ve esaslara uygun olarak pekçek faydalı hiz-
I met ve faaliyetlerde 'bulunmuşlardır. Ancak, 

ziaman zaman bâzı odaların yönetim ıkuruilla.n-
I nın teşekkül tarzlarının bir icabı olarak, mah

dut sayıda da olsa, bâzı yönetim kurulları ken
di kişisel görüş ve düşüncelerini sanki mensu-

I 'bu oldukları odanın tüm görüşleriyim iş gibi ka-
I mu oyun a da yansıttıkları belli olmakladır. Bu

nunla beraber 17 odadan pek .azımın nad'cen bu 
şekil tultum ve davranışlara geçmiş olmaları, 

I 'bu mücc-eselerin heyeti unrum.'iyesinin kunan-
ımamm icabet tirecek bir davranış olmaktan 
uzaktadır.-

Şu hususu dikkatle nazarı itibara almak lâ
zımdır ki; politika, bilim ve teknik üzerinde 
baskıllı olduğu sürece olumlu gelişmeler yapıla
maz ve ancak bilim ve teknik keneli prosedürü 
içce'ieJnde gellişecek ve kamuya aktarılacak 
olursa.bu takdirde faydalı çalışmalar semeresi-

[ Jiıi gösiterecektir. 
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Bu genel görüşlerimi arz 'ettikten sonra tek
lif üzerinde Mr nebze durma/k zaruretini hisse
diyorum.. 

Kastamonu Milletvekili Sayın Keskin ve 
dört arkadaşına ait kanun teklifinin başlangı
cında ileri sürüden gerekçe iki esasa dayan
maktadır. Bunlardan birisi şudur; Türk Mühen
dis ve Mimar Odadan Birliği, güya özel1 ım.es-
Hekî teknik oluılüardan çıkanifarı ihtisas odala
rıma kaydetmemişlerdir ve bunda bâzı müşkü
lât çııkarmışCardır. 

Gerçekten bidayette böyle tutum ve davra
nışlar dlmuştTir; 'bunun üzerinde bâzı şikâyetler 
i'Ieıi sürülmüştür. Ancak bu şikâyetler yargı 
organl'a.'nna ihtlikal «etmiş, Danıştay mecelleyi 
(tezekkür etmiş ve netice itibariyle bu hususu 
shiibmis bağlamış bulunmaktadır. 

Bicıaenaleyh, gerekçede belirtilmiş builunan 
(bu esas, Danıştayın îâzıımi^ icra kararlara mu
vacehesinde anttık geçerli olmaktan uzak bu
lunmaktadır. Bu itibarladır ki, bu msseüe' ken-
disiğinderı. hafedikıniş bulunmaktadır. 

Gerekçedeki ikinci husus ise, 6235 saydı Ka
nunun 1954 yıiında yürürlüğe girmesi d cilayı-
siyle yürürlük-.tarihinden önceki teknik eleman
ların da ihtisası bulundukları odanara üye kay
dedilme msöburiyetini getirmiş bulunduğu ve 
hukuk kaidelerinin makabîüne teşmilinin caiz 
olmadığı konusu üzerindedir. 

Bu husus ise biraz önce adını bahis mevzu et
miş olduğum kütün edalarda aynen hükme- bağ
lanmış ve tatbikat alanına intikal etmiştir. Bina
enaleyh, oda statülerinin tabiî ve normal bir icabı 
olarak üyeliğe kaydolma mecburiyeti ve zarureti 
6235 sayılı Kanunun da icaplarından bulunduğu 
içindir ki, gerekçede ikinci nokta olarak ileri sü
rülmüş bulunan bu imsusun bugünkü tatbikat 
tmuvaccihesindo 'geçerli sayılmaması iktiza eder. 
Esasen mevcut olan ibu teklifin Anayasanın 12 ve 
122 nci 'maddeleri muvacehesinde ve idare huku
ku açısından da münakaşalı bir durumu (bahis 
mevzuudu:' ve bunlara tam mânasıyie uygun .düş
mediği belli olanaktadır. 

Kamu tüzel 'kişiliği niteliğindeki meslek ku
ruluşla nnda diğer emsal edalarda yapıldığı gibi, 
meslek 'mensuplarının kendi idare ve ihtiyarları
na 'bağlı kalınmadan üyelik mecburiyeti şarttır 
ve lüzumludur; bu, diğer müesseselerde de bu 
tarzda cereyan etmiştir. 

Tasannm tümü üzerindeki münakaşalarımızı 
iki esas nokta üzerinde toplamak lüzum ve za
ruretini hissetmiş (bulunmaktayım. Bunlardan 
birincisi, odalara ve birliğe kaydolma mecburiye
ti ve mükellefiyeti açısındandır. Bu nokta, bu 
gelen teklifin önemli bir konusunu teşkil etmekte
d i r 

Biliyorsunuz 27 . 1 .1954 tarihinde jürüriüğe 
konulmuş bulunan 6235 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinde bu meslek mensuplarının, ister resmî 
sektörde ve ister özel sektörde çalışsınlar bütün 
mühendis ve mimarlar odalara ve birliğe girmek 
mecburiyetindedirler. Ancak, mesleklerini icra 
etmeyenler bu hükmün dışında bırakılmışlardır. 

Hâl iböyle iken, Millet Meclisinin kabul etmiş 
bulunduğu metinde resmî setkörde çalışanların 
edalara girmeyeceği ve buna mukabil özel sektör
de çalışanların ise arzu ederlerse, isterlerse ihti
sasına dc'hii bulunan odalara girmesi ifade edil
miş bulunmaktadır. 

Bu 'böyle iken, Cumhuriyet Senatomuzun ihti-
sa~; komisyonu tarafından kabul edilmiş ve şim
di müzakereye alınmış bulunan metinde ise, res
mî ve özel sektörde çalışanlar arzu ederlerse ikti-
sası bulundukları edalara girmek üzere diye ye
ni bir düzenleme getirilmiştir. Yani, üyelik tama
men İShtiyarî bırakılmış bulunmaktadır. 

Birçok edaların kanunî statülerinde zarurî ve 
mecburî bulunan bu üyelik durumu münhasıran 
şimdi Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliğin
de ihtiyarî bırakılıp, diğer edalarda kendi sta
tülerinde aynen muhafaza edilmiş bulunması hu
kuka ve Anayasamızın öngörmüş (bulunduğu eşit
lik ve genellik prensiplerine aykırı düşmekte ve 
hukukun bu esaslı prensiplerini ihlâl eder mahi
yette (bulunmaktadır. 

Biii^vorsunuz, eda statüleri; dernekler ve ce
miyet statülerinden farklı olarak düzenlenmiştir. 
Bütün edalar ayn ayrı kanunlara dayanmakta
dır ve bu kanunî mevzuatta üyelikler ihtiyarî 
değil, 'mecburî bir şekilde tanzim edilmiştir. Ge
tirilen teklif, biraz önce arz ve ifade etmiş oldu
ğum veçhile Anayasamızın 12 nci maddesindeki 
eş'tlik ilkesine de mugayir düşmüş bulunmakta
dır ve nitekim metinde yer alan «isterlerse'» keli
mesi, bunu .açıkça teyid ve ifade etmektedir. 

6235 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, oda
lar ve 'birlik âmme 'hizmetlerine yararlı birer ku
ruluş olarak nitelendirilmişlerdir ve o şeklide gö-
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revlendirilnıişlerdir. Madeni ki, âmme hizmeti 
bahis konusudur, o halde üyelik tabiî k i r netice 
olarak zorunlu olmalıdır. Halbuki getirilen tek
lifte, bu ilkeden ve bu prensipten uzaklaylmış bu
lunmaktadır . 

6235 sayılı K a n u n u n genel esprisi, edakırın ve 
birliğin çalışmalarının disipline edilmek ve k ı r a 
nın mensuplarının b i r otorite akında tep 'anacak, 
'meslekî faaliyetlerini nizam ve intizam içerisinde, 
'bilim ve tekniğin esaslarına uygun bir şekilde yü
rütmek zorunluluğunu ifade etmekledir ki, geti
rilmiş olan k u teklifte odaların genel kanunî em-
'tüterinden ayrılmak istenilmektedir. Bu, esas ka
kımından uygun düşmem ektedir. Bu i t ibarladır 
ki, düzeltilmesi ve tasilıik edbmerb leabebor 1 m 
kanun teklifi ile karşı karsıya bukınulmaktaskrr 

Giriş isteğe 'bırakıldığı takdirde, 'bu takdirde 
odalar ın güçlü ve yarar l ı birer teşekkül halinde 
kamuya yarar l ı meslekî müesseseler olmaktan 
uzaklaşması taıblatıyle mümkün olacaktır ve kat
t a denilebilir ki, genel olarak pekçek üyeleri res
mî sektörde istihdam edilmekte kulunan Ziraat 
Yüksek Mühendisleri, Orman Yüksek Mühendk-
leri gibi b i r kısım odalar tamamen kapanmak du
rumu ile karşı karşıya bulunacaklardır. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, ka-
mu hizmet ve i l l iyet ler inin yürüt tüm edndc bi
limsel ve teknik bakımdan yararl ı cini akta. mee-
zuat larm hazırlanmasında istişarî olarak mütalâ
alarını bildirmekte, meslekî inkişaf ve tevanüdür 
teessüsüne hizmet etmekle, teknik ilerlememizi ve 
meslekî terakkinin gelişmesini, meslektaşlar ara
sındaki tesanüdü yapmakta, kuvvetlendirmekte ve 
beynelmilel alandaki gelişmeleri rakip ederek tat
bik imkânlarını tavsiye ermekte, vedia--d pelerek 
faydal ı işler görebilmektedir . Bu i t ibar ladır k i 
kanun teklifindeki isterlerse üyedir sıfatının de
vanı etmesi ve ona göre bir düzer;eme yapbmavı. 
kamu yarar ına olmayacağı gibi. su meri elci eda'a
rın gelişmesini de sınırlayacak ve güçleştirmiş ola
caktı?. 

Yine teklifin 5 nci maddesiyle getirilmek iste
nilen çok önemli b i r hususta, 628e sayılı K a n u n u n 
bâzı fıkra ve maddelerinin 'bu kanun tekkî/ müna-
scJbetiylc lâğvedilmek istenmesidir. Bu da önem
li kir 'hususu ifade etmektedir. Bunlardan birin
cisi 6235 sayılı K a n u n u n 10 neu maddesmkı con 
fikrasıdır. Bu fıkrada, «Yühsck Hayriye e Divanı
nın verdiği ka ra r katidir.» deniliyordu. İşte bu 
5 nci madde ile bu fıkra kaldırılmak Menmekte-
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Kısaca genel esprisini bu şekilde arz ve ifade 
etmiş bulunduğum bu Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanununda yapılmak istenil en bâ
zı değişikliklerde dikkati çeken unsurlar Cm iki 
madde üzerinde toplanmaktadır. Şayet maddelere 
geçilmesi imkânları hâsıl olursa, bu takdirde bu 
iki madde üzerinde hazırlamış 'bulunduğumuz 
öner'geyi Yüce Başkana, tashih edilir, düzeltilir 
anülâ'hazasıyle takdim ediyorum. Bu kanunun tü
mü hakkında söyleyebileceklerim kısaca bunlar-
•dan ibarettir. Beni 'dinlemek nezaket ve lütfun-
da bulunan Genel Kurula ıbu vesile ile saygıları
mı sunarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Komisyon Başkanı şimdi mi is
tiyorsunuz efendim? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE İMAR, 
İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN SA-
LİHOĞLU (Sakarya) —• Konuşmalarımla berlki 
arkadaşlara yardımcı olurum. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Sa-
lihoğlu, buyurunuz. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE İMAR 
- İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
SALİHOĞLU (Sakarya) — Değerli arkadaşla
rım; 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar •- İskân Ko
misyonu Başkanı olarak dünden beri müzake
resi yapılmakta olan Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanununda yapılan değişiklik 
teklifi üzerindeki konuşmaları dinledim. Be
nim, mühendis olmayan üyelerden farklı bir 
durumum da vardır. Bu odalar 1954 yılında 
-kurulurken ben kurucuları arasında bulunmak
taydım ve üye kayıt mim a nam 82'dir. Binaen
aleyh, bu camianın içinde bu kadar uzun za
mandır bulunmak ve âdeta kendi evi gibi ol
mak yanında bir de siyasî görev olarak Komis- ' 
yen Başkanı ve Cumhuriyet Senatosunun bir 
üyesi bulunmam dolayısiyle bu konu hiç şüphe- j 
siz diğer üye arkadaşlarımızdan çok beni ilgi
lendirmiştir. 

'Nitekim, teklif Komisyonumuzdan çıktı- \ 
ğmdan bu yana birçok mühendis arkadaşları ] 
ve kuruluşları hem resmen Komisyona davet j 
etmek suretiyle, hem de özel olarak temaslar- | 
da bulunmak suretiyle bunun en iyi bir şekil j 
alması için gayret sarf etmişimdir ve Parlâmeıı- ı 
tonıuzdaki senatör arkadaşlarımız, hangi parti
den olursa olsun, sormuşlardır, ben onlara j 
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sormuşumdur ve hu suretle hu kanun teklifi
ni iyi bir şekle »akmanın çarelerini aramışız-
dır ; ama dünden beri dinlediklerimden hüsra
na uğradığımı da ifade etmek isterim, şöyle ki : 
i ler zaman olduğu gibi, tabiî siyasî bir heyet 
siyaset tarafından tutuyor, alabildiğine çeki
yor, «Sömürücü, indirici, kaldırıcı...» diyor. 

Arkadaşlar, bunların bu kanunla hiçbir 
ilgisi yoktur. Sizi temin ederim, beni sekiz se
neden beri tanırsınız, bilirsiniz; A. P. kan/adı 
bu mevzuda asla bu düşüncelerin lniçibirine il
tifat etmemiştir ve grubumuzdaki müzakere
de kendilerine verdiğim izahatta objektif kıs
tasları ele aldım. Komisyonumuza rağmen ka
nun teklifi ürerinde değişiklik önergesi tak
dim edeceklerini, yetkili grup başkanı arka
daşımız dün burada ifade etmiştir; ama buna 
rağmen «Yok efendim, kapatıyorsunuz, dur
duracaksınız, ağızlara bilmem ne sokacaksı
nız...» şeklindeki konuşmaları olmuştur. Ka
naatim odur ki, bu tür konuşmaların rey top
lama. hususunda bir faydası da olmaz. Neden 
olmaz, bakın arz edeyim: 

Ben Komisyonun Başkanıyım. Bana 384 ta
ne telgrafla bu kanunun bu şekilde çıkmaması 
için yardım edilmesi talebinde bulunulmuştur; 
ama 500 küsur telefon ve telgrafla da «Aman 
'bizi kurtarın:» diyen mühendis arkadaşlarımız 
vardır. 

Demek ki, bunda bir düzeltme ihtiyacı var
dır ve lüzumludur. Hâdise budur. Tek taraf
tan dinleyip, Buca Belediye Başkanı seçimin
den «Biz bunu halledeceğiz» diye çıkmak işi 
bilmeden işe müdahale etmek şeklinde olu
yor. Türkiye'nin bütün problemlerinde bu şe
kilde acele davranışlar da, sonunda iyi netice
ler vermiyor. 

Şimdi, nedir hâdise? 
1954 yılının Ocak ayında Parlâmentodan 

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Oda1 arı 
Birliği Kanunu diye bir kanun çıkmıştır. İlk 
anda 10 tane oda teşekkül etmiştir; ama bugün 
17 tane oda vardır. Nedir bunlar? Çok affe
dersiniz, meslekten olmadıkları için bilmeyen 
arkadaşlarımız bulunabilir, o bakımdan anla
tıyorum. 

Tabiî biliyorsunuz mühendisler çeşitli ihti
sas kollarına ayrılmıştır. Orman mühendisi, ta
rım mühendisi, inşaat mühendisi, gemi inşaat 
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mühendisi, m'aden mühendisi ve saire. İşte 17 
tane olan bu odalar ayrı ayrı birer hükmî şah
siyeti haiz kuruluşlar haline gelmiştir. Bir de 
'bunların federasyonu olan odalar birliği var
dır. Tabiî kendi tüzüklerine göre her sene 
kongrelerini yaparlar ve odalar birliği -denilen 
kuruluşa da her oda delege seçer, onlar da ken
di kongrelerini yaparlar. Her odanın kendine 
ait neşir organları vardır. İnşaat Mühendisleri 
Odası üyesi olan bendenizin bu neşir organ
larında çeşitli makalelerim yayınlanmıştır, çe
şitli başmakalelerim vardır. 

Burada çıkıpda «Şöyle yaptık, böyle yap--
tılö> demekle bu işler (halledilmez,' esas olan 
vesikalardır. Şu anda yine bir vesika ile hu
zurunuzda bulunuyorum. 

İlk kuruluşunda şevkle, heyecanla, hakika
ten bir bayram havası içinde kurulan oda son 
zamanlarda, üye arkadaş!arımın da söyledi
ği gibi, - ben de buna katılırım - her kuruluşta 
olduğu gibi, 2>-3 odada - 17 tane oda vardır, 
hepsinde değil - bâzı aşırı akımların, ideoloji
lerin peşine düşmek ve bu destek kuvvetten 
istifade etmek isteyen idareciler de olmuştur; 
ama bunlar olmuştur diye biz burada bir ka
nun çıkarırken «Aman efendim, bunu kesip 
budayalım» demek doğru olmaz ve hele Cum
huriyet Senatosu, bu yüksek: seviye delki yer 
böyle bir düşünceye elbetiteki esir olmayacak
tır, ve objektif kriterlere göre hareket ede
cektir. 

Şimdi, arkadaşlar, ben size odaların parlâ-
mıanter olmayan üyelerinin şu dergide; yani 
Türk Mühendis Haberleri dergisinin Mart 1973 
te yayınlanan 216 ncı sayısından, kendi ara
larında yaptıkları toplantıda şu kanun mev
zuundaki fikirlerinden bâzılarını okuyayım. 
Göreceksiniz 'ki, parlâmanter arkadaşlarımız hâ
disenin külline vakıf olmadan burada çıkı
yorlar, fikir beyan ediyorlar. 

işte bakın üyelerden biri ne diyor; başlık 
kısımmı okuyorum: 

«... İlk defa oda olarak bir derlenip topar
lanmamız ve kendimize bir şahsiyet kazandır
mamız gerekir. Nitekim, ben İstanbul'daki du
rumda gördüm, Ankara'daki durumu da gör
düm. İstanbul bugün oda genel merkezinden 
daha iyi bir yönde, yeni bir havada gözüktü 
bana; yani burada hiçbir şekilde taraf tut

madan söylüyorum, Aııkara'daki vize işlemin
de!» ki, ona da geleceğim «... Arkadaşlarımızın 
'dediği gibi, evet bize bir destektir, maddî yön
den ; ama tamamen göstermelik bir şeydir. 
Gelinir, proje getirilir, alelacele (kâğıtlar mü
hürlenir, alınır gidilir...> 

Arkadaşlar, bunu odanın bir üyesi söylü
yor ve İçinde çalışan söylüyor. Biz şimdi bu
rada bir teşekkülü savunalım, güzel; ama va
tandaşı da elbette ki, haksız yere bir yerde 
istismar edilme vaziyetine t erk etme yelim. 

Diğer bir üye veya delege toplantılarında 
konuşuyor ve diyor ki : 

«Hiç olmazsa siz teknik güç» diye bir ga
zete hazırladınız da, biraz okundu başkaları 
tarafından. Bundan evvelki İdare Heyeti eline 
kalem almadı. Bunları esasında mesul tutmak 
lâzımdı. Bu kadar laçkalıktan dolayı hiç ol
mazsa siz bir karar alanız, bir şey yapınız. Ben 
diyorum ki, bunu artıralım, mühendise anla
talım ki, bugün büyük şehirlerde çekilen bü
yük sıkıntıların sebebi mühendisliğin olma-
masındandır. Dış ülkelerde her evin önünde 
teslim edilen su borusundaki basımcın dâhi 
şebeke hesapları yapılır. Buradaki gibi yerin 
'altına 20 santim boruyu ser, üst tarafı hidro
for mu, ne halt edersen et...» aynen okuyorum 
«... Denmez. Bütün bunların inceden inceye 
detaylarJclırılması lâzım. İşte bunlar bizim işi
miz. O zaman Türkiye değil 9 bin, 19 bin, 29 
bin mühendisle doymaz. Bu meseleleri açıkla
mak vazifesini, oda yapsın lütfen. Ben bunu 
arzu ederim ve bu şekilde inşaat mühendisa 
denildiği zaman sadece belediyeye proje ya
pan bir kişi değil, Türkiye'nin esas meselele
rinle eğilen kudretli bir grup halinde ortaya 
çıkalım ve şahsiyetimizi bu şekilde elde ede
lim diyorum^. 

iSELAHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Bravo iyi demiş ne var bun
da 1 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
'BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA YE İMAR 

- İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
SALÎHOĞLU (Devamla) — Bir dakika efen
dim bir dalkika.. 

Diğer bir üye «Muhakkak ki bahsettiğiniz, 
kanunun bu şekilde, hakikaten çok sert bir 
şekilde Meclisten geçmesi hoş bir şey değil. 
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Dediğiniz gibi hiç olmazsa bâzı tadiller sağ- I 
1 anmasında hakikaten ben şahsen fayda gö
rüyorum. Diğer taraftan İnşaat Mühendisle
ri Odası var olmaya devanı edeceğine göre bu 
kanunun bu şekilde Meclisten geçirilmesinde 
€danm da acaba düştüğü hatalar var mıdır 
mazide. Bunu da herhalde tahlil e tın ek ieabe-
der oda yönünden. Daha önce yapılmış neşri
yatlar, hareketler ve saireyi tahlil ederek oda 
acaba hakikaten evvelki hadiselerin tahlilin
de her zaman ağır başlı ve tarafsız hareket 
edebilmiş midir, yoksa bâzı zamanlar bu ta
rafsızlığı. yani böyle bir teknik bir toplum-
ğun i e ab ettirdiği tarafsızlığın dışına çıkmış 
mıdır? Bunları, bence tahlil ede1.1 ek yönetim 
kurulu hiç olmazsa bundan sonra neşriyatta 
yani bu kanunun ileride şu veya bu şekilde de
ğiştirilmesi arzu edilir' i.-ıe; o arzuyu destek er 
mahiyette faaliyette bulunmasında fayda ola^ 
cağını umuyorum. Biz İnşaat Mühendisleri 
Odası olarak veya diğer mühendis odaları 
olarak teknokrat'arın meydana getirdiği bir 
topluluğuz. Bu topluluk içerisinde doktrin ola
caktır. Yani teknikle politika ayrı olduğuna 
göre, bir teknisyenin pYitik görüş!eni de
ğişik olabilir. Odalar bu politik ilişkileri yü
reklendirmek yönüne maalesef mazide gitti
ler. Yani. teknikten ayrılıp bu şekilde bir akım
ları oldu, neşriyatları oldu, hareketleri oldu. 
Bu hususlar'da bence daha ziyade tekniğe önem 
verip bu çok sivri taraflara gitmemeye, neşri
yatlarda ağırbaşlı olmaya ve tarafsız kalma
ya riayet, etmek ileride bu kanun eğer çıkar-
s-a kanunun tadilinde destek olmaya yardım
cı olur kanaatindeyim» falan, falan., 

Arkadaşlar, parlâmentodaki üye arkadaş
larımızın hepsi kanun teklif edebilirler. Ka
nun teklif edilmiş, gerekçesi meydanda bu 
geıekçcye uygun burada üyelerin sözleri de 
vardır. Ama. benim şahsi kanaatini odur ki, 
biliyorsunuz idare heyetleri geçicidir. Bir se
ne için seçilir sevilirse gelecek sene de öbür 
sene de olur. Yani, şahsı ve kişisel birtakım 
sapıklıklardan dolayı yıllardan beri memle
kete çeşitli yönleriyle bilhassa camiası men-
supaınua çok faydalı olan bir kuruluşu keen-
lemyekCm addetmenin ben de aleyhindeyim. 
Hadiseyi bu şekilde, bu çerçeve içinde müta
lâa edecek olursak, bunların en çok telâş et
tikleri giriş mecburiyeti meselesi... Yani üye 
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zin söylediğiniz gibi herkes de her şeyi söyie-
ıneye muktedirdir. 

dik. Ondan da şüpheniz olmasın, Bütün mmc-
le bunun en iyi şekilde meslekdaşl arımı. arka
daşlarımı ve camiayı tam tatmin edecek seki •-
de çıkması içli) gecikmiştir; ama bugün mut
laka çıkması lâzım; aksi takdirde Meclisten 
geldiği şekilde çıkar. Saygılarımı arz ederim 

Bu kanun teklifi her ne şekilde gelmiş 
olursa o i sun muhakkak olarak bu grubun, bu 
kitlenin bir birlik halinde çalışm'ası, Anaya
samızın 1'22 nei maddesine gere bir kamu tü
zel kişiliği şeklinde çalışmasını önleyecek şe
kildedir. Meclisten geçip buraya kadar get-
miştlr.Saym Salihoğluüıun söylediği gibi eğer 
burada Senato bu kanunu geçirmekte bağlı 
hulunan taraf bunu daha iyi şekle sokmak ister
se, bunun değişikliklerini gördükten sonra ta'-
biidir ki memnuniyetimi söyleyebilirim. Ama, 
'bir vakıa ile karsı karşıyayız, Doğrudan doğ
ruya bu Mühendis ve Mimar Odalarını bir nevi 
tecziye etmek mahiyetinde bir kanun teklifi
dir. Bu gerekçeler deh de anlaşılıyor, bunu bu-
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radan söylemeden geçmek mümkün değil, bir 
vakıadır bu. 

Mühendis ve Mimar Odalarının 'kumlusun
da ben d̂e eskiden görev yaptım son zamanlar
da pek ilgim yok. Ancak, özet olarak bu oda'-
ların neler yapmakta olduklarını size anla
tırsam önemi daha iyi anlaşılır. Şimdiye ka
dar bu husus üzerinde açık olarak durulma
dı. 

Bu odalar daha 1961 Anayasasından önce 
1951- yılında sayıları her yıl arlan teknik per
sonelin bir disip hı altında 'birleştirilmesi ve 
yurt hizmeLİ ve mesleğine, ortak sorunlara 
dengeli biçimde katkıda bulunması için kanu
nî kuruluş haline getirilmek ihtiyacımdan doğ
muştur. 19 yıldır oluşmuş, birçok konuda hiz
met görmüştür. Bunların başında, kamulaştır
mada görevi vardır, Bağ - Kurda görevi var
dır... Şimdiki getirilen bu teklif veya Sena
to Komisyonunda kaibul edilen şekliyle ka--
nun geçerse, bu kuruluşlara girme mecburiye
ti kalkarsa, bizim memleketimizde cari olan 
usullere göre çok kere bu odalar zayıf kala
caklar ve bu görevleri yapamayacaklardır. 

Bunun dışında mühendislik konularında, 
mühendisle işveren arasındaki sözleşme esas
larının saptanmasında, hizmet - ücret denge
sinin yıkıcı rekabetleri önleyecek 'dengesinin 
sağ anmasında görev alır. Meslek ahlâk es asr
imi mğiaıııp yürüiülmesmdc görevi vardır, 
meslek kongreleri, teknik bakımdan meslekî 
a i as rı '•i.nalar, meslekle! eğitim, konferanslar, 
meslekî yayınlar yapar. 

Bilhassa bu yayınlar üzerinde duracağım; 
geçen oturumda Mimar Odasının yaptığı ya
yınlar ele aiıınarak tenkidler yapıldı. Bu ten-
kidleiin, her nereden olursa olsun alınıp yur
dun hizmetine arz edilmesi 'bir görevdir. Sa
yın Babüroğiu da zannedenim, değindi; ko
nut sorunu •dünyanın her yerinde mevcuttur, 
çözüm yollarını her şekliyle bilmek bir mes
lek insanı için ger eklidir. Çünkü, ondan çıka
rılacak sonuçlar nereden gelirse gelsin yurt 
yararına olabilir'. Bunun yanibaşmda, . tarım 
ile ilgi'i bir yayın yapmış olmak da, en nihayet 
tarımın dolaylı yollardan mühendisliğe ve sa
nayie eıİkisini bilenler için bir şey olmayabilir; 
ben o yazıları okumuş değilim, ama fikir ola
rak bunların karşısında durmak yanlıştır. Kal-
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di ki, bu odalar - ben Kimya ve Maden Odala
rımdan misal göstereceğini - çok değerli, orji-
ınal çalışmalar ve neşriyat yapmaktadır. Elim
de bulunan şu iki eser; bir tanesi son Maden 
Bilimsel ve Teknik III ncü Kongresinin tuta
nağıdır : Bunun içerisinde, maden 'konusunda 
yurt ihtiyaçlarım karşılayacak önemli yazılar 
vardır. 

Ctiğer eser ise, Kimya Mühendisleri Odası 
II ııci Kongresinden yapılmış telbi'iğierdir; bun
ların faaliyetlerini zayıflatacak herhangi bir 
teşebbüs yurt yararına olmaz. 

Bu kuruluş]ara Devletin doğrudan doğru
ya yardımı yoktur. Meslek dallarının artmasiy-
le, meslek ajanlarının sürtüşmesi ve girişi
mi gibi birçok konuda, ancak meslek kuru
luşları tarafından çözümlenmesi mümkündür, 
kanun ve emirlerle bu ayırım yapılamaz. Bü
tün dünyada, yukarıda değinilen benzeni iş
leri meslek kuruluşları yapmaktadır. Meselâ 
Kanada bunun için bir de kanun çıkarmıştır. 
Kamu kesiminde çalışmaların, bir kamu kuru
luşuna girmelerimi yasaklamak, kişi hak ve 
hürriyetlerine ook aşırı, hattâ anlamsız bir mü
dahale 'Sayılmak lâzım gelir. Kaldı ki, kamu 
kesimindeki personelin, bugünkü birlik, oda 
kararlarının ve tüm çabalanın da var olması, 
bu kuruluşların içinde istenilen en güzel den
geyi sağlar. Odalar, kamu özel kesimleri, üni
versite öğretiinı üyeleriyle esasen kendi içle
rinde en ideal bir üçlü 'dengeyi sağlayacak 
kuruluşa sahip kılınmışlardır. Her istek, her 
karar bu üçlü kuvvetin dengesine bağlıdır. 
Ayrıca, ihtisas dallarına göre odalar birbirini 
de dengelerler. İnşaat Mühendisleri Odasının 
isteğiyle, Mimar Odasının isteği çoğu kez bir
birine karşı, bir birimi frenleyici niteliktedir. 
Böylece hiıiik, başlıbaşına bir dengeli kuru
luştur. Birliğin bu yapısı ve sahip olduğu tek
nik potansiyeli gözönünde tutularak, 1960'tan 
önceki hükümet]er, birlikten bir anlamda tek
nik müşavirlik istemiştir. O zamanki bakan
lardan Samet Ağaoğıu'nun imzasiyle dairele
re bu anlamda genelge de gönderilmiştir; ka
mu kuruluşlarının birlikten yararlanması is
tenmiştir. 

Şimdi, özetlediğimiz bu çalışmalarını, ge
tirilen teklif üç yoldan önlemek istemektedir: 
Evvelâ, girişleri ihtiyarî kılmak veya kamu 

i sektörüne yasaklamak suretiyle, odanın ku
ruluşunu ve devamını ortadan kaldırmaktadır. 
Daha sonra, politikayla uğraşamaz şeklinde 
bir fikir ortaya atılmıştır. Bu politikanın ne 
olduğunu ne olmadığını sın'ırlanyle tespit et
mek mümkün olmadığına göre, bu konuda 
bu kuruluşlar •- ki, birçok meseleleri doğru
dan doğruya politikayla ilgilidir - artık çalı
şamaz hale getirilir kanısındayım. Ayrıca, 34 
ncü maddede bulunan ve yabancı teknik ele
man istihdamını bir usule bağlayan madde
min 38 ııci maddedeki müeyyidesi kaldırılmak 
suretiyle bunu açık bırakmaktadır. 

Şimdi, 1 nci maddenin şekli değiştiği ve 
ihtiyarî halde getirildiği halde - çünkü Sena
to Komisyonunda kabul edilen şekil ihtiyarî 
şekildir - odalara ilgi azalacak ve Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği zayıf düşecektir. Bu, de
diğim gibi Anayasanın 122 nci maddesilne ay
kırıdır. Sayın Salühoğlu'nun görüşüne ben bu
rada iştirak etmiyorum, çünkü bunun dışın
da da meslek odaları, Devlet kesiminde hiz
met gören birçok meslek erbabı için kurulmuş 
olan bu gibi birliklere girmek mecburiyeti 
vardır. Meselâ, Türkiye Barolar Birliğinde böy
ledir ; hâkimler olmasa bile avukatlar girmek 
mecburiyetindedir, Devlet sektöründe avukat
lık yapan hukukçularımız da vardır. Sonra, bü
tün Devlet dairelerinde doktorlar vardır ki, 
bunlar için de Türk Tabipler Birliğine girmek 
mecburiyeti vardır; veterinerlikte, eczacılıkta 
okluğu gibi... Bunlar birbirine benzer meslek
lerdir, yalnız Ticaret ve Sanayi Odalarını ben 
burada saymadım. 

Şimdi bunun dışında, demin de söylediğim 
gibi politikayla uğraşmama meselesine gelince, 
bu biraz telâkki meselesidir. Demin Sayın Sa-
iihoğlu'nun okuduğu yerde yapılan tenkidler 
doğrudan doğruya iç tenkidlerdir, bunlar alın a-

I cak tedbirlerle, mühendisliğin ve odaların ge
lişimi ve varacağı seviyelerle hallolacak konu
lardır; getirilecek bu kanunla bunlar hallolmaz. 
Çünkü, teknik adamlar oturur karşı karşıya 
münakaşasını yaparlar, kendi birlikleri vardır, 
kongreleri vardır, orada bir mücadele vardır, 
seçimle gelmektedirler, görüşler hak kazanır, 
gelir. Kaldı ki, bunların içerisinde yöneticiler 
hatalı bir yola gittiği zaman, bunu kanunlarla 

| bu şekilde değil, mevcut usullere göre veya re-
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jime karşı bir hareket dahi olsa mevcut kanun
larla bunları cezalandırmak veya ona gitmek de 
mümkündür. Biraz daha sonra söylediğim gibi, 
bilhassa teknik eleman istihdamında, yabancılara 
yersiz olarak yer verilmesi ve bunun müeyyide
sinin kaldırılması, önümüzde büyük zararlara 
yol açar. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA YE İMAR -
İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN SA-
LİHOĞLU (iSakarya) — O kaldırılmadı, Komis
yonda onu münakaşa ettik ya beyefendi!. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — 38 nci 
madde kalıyor. Gelen kanunda var. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. Siz de cevap vermeyiniz, konuşmanıza 
devam ediniz efendim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Size bir 
misal vereceğim: Meselâ, evvelki gün öğrendim, 
Makine Mühendisleri Odasında Alman uyruklu 
7 yıllık bir tekstil mühendisine 74 000 lira aylık 
verilmektedir; bu teklif gelmiştir, özel kesimde 
çalıştırılmak istenmektedir. Devlet kesiminde 
aynı tecrübedeki bir Türk mühendisinin aldığı 
para da 2 000 liradır. 

Şimdi, bu kadar fahiş taleplerle karşı kar
şıya kalınabilir. Bu müeyyide, 38 nci maddede 
tespit edilmiştir: İzinsiz ve usulsüz olarak ya
bancı istihdam edenlerin meslek odalarından 
çıkarılması, daha doğrusu mesleklerini icra et
melerini önlemek şeklindedir. Bu da çıktığı tak
dirde, müeyyidesiz kalacak olan 34 ncü madde 
yürümez hale gelir. 

Değerli arkadaşlarım, bendenizin söylemek 
istediğim özetle budur. Biz, mademki çoğulcu de
mokrasiye inanıyoruz, bu gibi odaların ve teşki
lâtların tenkidleri veya çıkışları karşısında 
Anayasanın sınırları içerisinde, kanunların hu
dutları içinde kaldığı sürece tahammüllü ol
mamız gerekir. Bu odaların yapacakları görev
ler memleket açısından çok önetoıli ve değer
lidir. Bu bilinç altında bu kanunun d eğiştir ilme
si veya iyi hale getirilmesi; eğer getirile'me-
yecekse reddedilmesi taraftarıyım. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurunuz 

efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
«Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür» diye 

oir hüküm vardır, anakanunda «Bayındırlık ve 

Adalet Bakanları yürütür.» deniyor. Anakamm 
ve buna bağlı olan değiştirilen bir iki maddelik 
kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütül
mesi dengeyi bozacağı nedeni ile bu hususta bir 
önerge verdim kabulü her halde iyi olacaktır. 

Simdi bâzı arkadaşlarımız Anayasanın 122 
nci maddesinden bahsettiler. Onların malûma
tını tazelemek için konumuzla ilgili olan 1 nci 
fıkrayı okumak isterim. 

«Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşları kanunla meydana getirilir ve organları 
kendileri tarafından ve kendi üyeleri arasından 
seçilir.» 

6235 sayılı Kanun mevcuttur. Demek ki, bu 
Anayasadan daha önce bir kamu kuruluşu nite
liğini haiz yasa mevcuttur. Bu itibarla, Anaya
sanın 122 nci maddesi ihlâl ediliyor diye bir 
hükmün, burada yersiz olduğu inancımı, tekrar 
etmek içindir. 

Diğer bir husus; bâzı arkadaşlarımız eşitlik
ten bahsettiler. Hattâ bir sürü Odalar Birliği
nin üye olma mecburiyetini ortaya koydular ve 
6235 sayılı Kanunun değiştirilen hükmünde, is
teyen kişinin üye olabilme niteliğine de karşı 
çıktılar ve bu karşı çıkma durumunu da sömü
rücü düzeni ihya dediler. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi resmî bir mimar ve 
mühendisi ele alalım. Bu adama biz zorla odaya 
üye olma imkânını vereceğiz; ama bir doktor 
gibi, bir veteriner gibi bu arkadaşımıza da özel 
bir inşaatın plân ve projesini yapma imkânını 
vermeyeceğiz. Hani ya eşitlik? Hekim mükem
mel muayenehane açar çalışır, resmî tabip çalı
şır, muayenehanesi vardır. Veterinerin de mua
yenehane vardır. O elbette odaya üye olmaya 
mecburdur ama ben şimdi resmî bir mühendis 
ve mimarı sülük gibi teşekküle emdireceğim; 
ama o teşekkülden bu memura asla bir pay da 
verilmeyecek. İşte sömürü düzeni bu. Eğer bu 
ise, bunun bir hal çaresine bakalım. O zaman 
mümkünse bu arkadaşlara da plân ve proje yap
ma imkânlarını sağlayalım. Birincisi bu. 

Bütün telâş aidat ve hizmet meselesi değil, 
mide meselesi. Çünkü serbest bir meslek sahibi 
projesini belediyeye vermeden önce evvelâ eğer 
asansörlü, kaloriferli ve betonarme bir inşaat 
ise Mühendisler Birliğine gidecek demir ve sta
tik durumundan dolayı tasdik ettirecek; ama 
bunun statik durumu, hesabı, kitabı doğru mu? 
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Doğru ise, o zaman niye bu binalar çürük çürük 
yapılıyor? Niye bu odalar birliği dur bakalım ar
kadaş, sen bunu yapıyorsun; ama sen müteahhit
ten yanaşın, halkın sıhhatinden yana değilsin. Bu
nun hesabı, kitabı yanlıştır, demiri, çimentosu, ku
mu noksandır deyip hesabı kitabı tetkik edi
yor mu? Yok. Gel para. Tasdik edip gidiyor, vize 
ediyor. Ondan sonra neresi lâzım? Mimarlar 
Odası. Mimarlar Odası da plân doğru mu de
ğil mi diye tetkik etmeden ver parayı diyor. 
Asansör isinde geliyor. Elektrik Mühendisleri 

l - o baKiyor. na-orner var ise Jia.iv.e-Odaları kışını 
ne Müheudisleri Gdası bakıyor; ama bunların 
halkın sıhhati ile uygun olup olmadığı maale
sef tetkik edilmiyor, etüdedilmiyor. Eğer etüde-
dilivor ise, binaların eökmemesi lâzım. Binalar 
çöküyor. Beeı vatandaş olarak bir bina alıyo
rum iki gün sonra bina çöküp içinde ölüyorum. 
Tiani benim Anayasaya göre yaşama teminatım? 

SELAHATTİN BABÜROĞLÜ (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) •—• Hasta da ölüyor. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Hasta 
ölür.. O zaman Hazret!.. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Babüroğlu. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — 0 za

man Hazreti İsa kuvvetinde bir insan olması 
lâzım ki, ölüleri diriltme imkânını bulalım. 
Yahut da Hazreti İsa'nın bir sözü vardır : «Felçli 
bir kişi 18 seneden beri yatalakm.-. Ya. İsa!.. Be
ni niye iyi etmiyorsun, sen ölüleri ayavhı kal
dırıyorsun, beni niye iyi etmiyorsun, ben ki. ne
fes alıyorum» Biyen. Haz eti İha, «Benim eeni 
iyi edeceğime inancın var mı» Diycr. «Yar efen
dim» Diyor. «Tut öyle ise elimden yürü» Diyor. 
O senelerce perişan hasta kalkıp yürüyor. Bu 
İslâm Dininde de mevcuttur, inanmaktır. He
kime inanan kurtulur; ama hekime inanmayan 
kurtulmaz. Bunun hekimle alâkası yok, bunun. 
inanmakla da alâkası yok. Küçük bir zelzele 
de bütün binalar yıkılıyor. Niye yıkılıyor? 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Çimento, demir hırsızlığı desene. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bununla alaka
sı yok çimento ile demirin; 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Çimen
to, demir hırsızlığı, gayrimeşru kazançlar de
vam ediyor... Bunun tıpla hiçbir zaman alâkası 
yok; ama bir ilâç müstahzarı ilâcın miligramını 
noksan koymuşsa bunda hekimin suçu olmaması 
gerekir. 

Şimdi durum, netice itibariyle bâzı madde
ler hakikaten sert uçludur, bunların düzeltil
mesi zorunluğu vardır. Meselâ Komisyonumuzun 
kabul etmiş olduğu ek maddeyi, Millet Meclisi
nin kabul ettiği ek madde ile mukayese ettiği
miz zaman. Millet Meclisinin kabul etmiş oldu
ğu kısımda «hiçbir şekil ve suretle siyasetle uğ-
raşılamaz.» Bu hüküm yerindedir. Çünkü Odala?1 

Birliği daima siyasetle uğraşmıştır, daima poli
tika yapılmıştır. İstanbul Boğaz Köprüsü yapı
lacaktır. İstanbul Boğaz Köprüsünün statik he
sabının üzerinde durulması yerine, bize bu ko
nuda fikir yerine. «İstanbul Boğaz Köprüsüne 
ne lüzum vardır, benim köyüme su elektrik lâ
zımdır» diyor. G da lâzımdır; ama İstanbul Bo
ğaz Köprüsünün finansmanının nereden geldiği
ni bilmiyor. Çünkü hizmet etmeye, hizmete inan
mamış bir teşekkül. 

Bu nedenle Millet Meclisinin bu maddesi 
gayet yerindedir. Sonra 6235 sayılı Kanunun 
5 nci maddesi hatalıdır. Burada muvakkat 1 nci 
madde yürürlükten kaldırılmıştır diyor. Zaten 
kanun 1954 yılında çıktığına göre ve muvak
kat maddede iki aylık müddet olduğuna göre, 
zaten bu muvakkat madde şu anda mevcut de-
ğilki? Mevcut olmayan bir muvakkat maddeyi 
•m:ı neeenen ka «ditiyorum. Mevcut ohnayan bir 
madde kalkmaz. Bu da hatalıdır. 

Netice itibariyle inşallah bu Odalar Birliği 
kendi teşekkülüne, doiayısıyle memlekete hayır
lı olur düşüncesi ile teşekkür ederim. 

BASYAN — Bir kifayet takriri var takdim 
ediyorum. 

Divan Başkanlığına 
228 sıra sayılı Kanun teklifinin tümü üzerin

de şahıslar adına görüşmelerin 15'şer dakika 
ile tahdidini ve 6 kişi konuştuktan sonra müza
kerenin kifayetine karar verilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Konya 
O. Nuri Canpolat 

BAŞKAN — Takrir iki kısımdan teşekkül et
miş. Birinci kısımdan vaz geçmesini sayın tak
rir sahibinden ben rica ettim kabul ettiler. 

Kifayet kısmını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddelere geçilmesini oylayacağını. 
Yalrm bu arada Sayın Babüroğlunun bu teklifin 
Yma Yn reddini isteyen bir önergesi vardır. 
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/atcn maddelere geçilmesi ry]andığında kabul 
edilmediği takdirde reddini tazammum edeceği 
için bu takriri oya arz etmiyorum efendim. . 

.Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bîr önerge var takdim ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

228 Sıra sayılı teklifin tümü üzerindeki ko
nuşmalarla konu aydınlanmıştır. Maddeler üze
rindeki konuşmaların 10'ar dakika ile sınır
landırılmasını arz ve teklif ederim. 

Edirne Konya 
Nafiz Ergendi Mehmet Varışlı 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nei maddeyi okutuyorum, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Binliği Ka
nununda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 

kanun teklifi 
Madde 1. — 6235 sayılı Türk Mühendis 

ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 7303 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 1 nci mad
desiyle aynı kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli 
olan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühen
dis ve mimarlardan isteyenleri teşkilâtı içinde 
toplayan hükmî şahsiyeti haiz Ul'lv J.. lenuıs 
ve Mimar Odaları Birliği) kurulmuştur. Bir
liğin ve odaların merkezi Ankara'dır. 

Madde 27. — 26 nci maddede yazılı cezalara 
karşı tebellüğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 
ve oda idare heyeti yoiuyie, Yüksek Haysiyet 
Divanına itiraz olunabilir. Bu cezalar katileş-
me dikçe tatbik olunmaz. 

BAŞKAN — Şimdi, 1 nci madde üzerinde 
Sayın Bilgen, Sayın Babüroğlu söz istemişlerdir. 
Başka söz isteyen var mı efendim ? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —Ben 
de söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Bilgen. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Tümü üzerinde söz istemiştim, kifayetten do

layı sözüm maddeye kaldı. 

Evvelâ, sayın meslektaşım Rıfat Beyin Ta
bip Odalariyle ilgili bir mukayesesine her halde 
benim katılmam güç olacak. Çünkü orada da 
bütün hekimler sanıyorum mecburdurlar. Hattâ 
Full - Time de olup da dışarıda muayenehane 
açmak yasak olanlar da Tabip Odalarına sene
de 24 lira vermeye mecburdurlar. Yalnız Ta
bip Odalarının bir eksiği var; dışarıda muayene
hanesi olup da büyük miktarda para kazanan ile 
hle para kazanmayan veya sadece maaşa kalan 
doktorların da aynı aidat ödemesi yanlıştır. Bu
nun düzeltilmesi gerekir. Bunu burada hatırlat
mak isterim. Bu da ayrıca her halde bizim he
kim olarak mücadele yapmamız gereken bir hu
sustur.. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) —Bunlar mad
deyle ilgili değil. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Maddeyle 
ilgilidir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşıhlklı ko
nuşmayın. Konuşmanıza devam edin, çünkü müd
detinizden gidiyor. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Burada bir 
defa, Türkiye'de çalışan, resmî sektörde ya da 
özel sektörde olsun bütün mühendis ve mimar
ların, meslektaşların aynı çatı altında toplan-
rmrrı mceburidi;\ Eğer bir teşekkül kuvvetli ola
caksa, kuvvetli kıhnacaksa bunun yapılması lâ-

;.a:r. Ama botnnup o.e sesi İ ne , ! acakrsa veya tliii 
hcsilecekse bu kanun geçmesi lâzımdır. Sanıyo
rum maksat da budur. Zaten iki seneden beri 
birçok odaların olduğu gibi mühendis ve mi
marların da sesleri kısılmıştır, üşütmüşlerdir bo
ğazların]. Şimdi bu kanunla tüm kesmek, felç 
etmek istiyoruz. 

Bir defa hem serbes meslekte olacak, hem 
isteyenler girecekler1, devlet sektöründekiler de 
girmeyecekler. Peki, devlet sektöründe çalışan 
bu meslek sahiplerinin hiç dertleri yok mudur? 
Bunların dertleriyle kim meşgul olacaktır? 

Meselâ şu anda Personel Kanunundan dolayı 
yan ödemeler, şunlar, bunlar verilmediği için, 
hatalı yollar tutulduğu için Türkiye'de - İşte 
her bütçe sırasında görüşüyoruz - bütün daire
lerden sayısız yetişmiş teknik eleman ayrılmıştır 
ve onların çoğu da dış memleketlere gitmiştir. 

İki senelik geçici zaman içerisinde. 
RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, bunların maddeyle alâkası yok ki. 
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Efendim, 
bunlar maddeyle alâkalıdır. 

Bıı zamanları konuşmama ekleyiniz lütfen 
'Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Siz cevap verirseniz ekleye-
mem. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Karıştırma
yın efendim. 

BAŞKAN — Ona müdahale ediyorum. Bu
yurun. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — İki senedir 
haklarını koruyamayan teşekküller bundan son
ra hiç koruyamayacaklardır. Bir örnek verece
ğim. 

Bugün Ulaştırma Bakanlığından da kıymet
li bir hayli yetişmiş eleman ayrılmıştır. Türki
ye'nin her tarafına telli veya telsiz muhabere 
imkânlarını ulaştırmaya çalışıyoruz. Hepimizin 
de başından geçer; sık sık arıza olur, doğru dü
rüst Anadolunun her hangi bir yeriyle konuşa
mayız. 

Şimdi, birtakım rivayetler vardır ki, - sanıyo
rum Bakanlığın en üst kademelerinin, parlamen
terlerin, hattâ Bakanların kulağına gitmiştir -
âdeta bu Bakanlıkta bu konuşmalarla ilgili 
kontrolü yapacak kısmında çalışan insanların 
ayrılması teşvik ediliyor ve bu kontrollar, ba
kımlar, istasyonların bakımları gittikçe müm
kün olmuyor. Oraya bakıma gönderilecek mü
hendise harcırah vermek mümkün değil, ve
rilen harcırah onu tatmin etmek için yeterli de
ğil, şu veya bu sebeplerden dolayı biraz da 
dışarıya itiliyor ve ayrılıyorlar. Bir maksat için 
ayrılıyorlar, ayrılmaya mecbur ediliyorlar; Efen
dim, artık Türkiye'de ulaşım kontrolünü, telli 
ya da telsiz ulaşım muhabere kontrolünü devlet 
yapamıyor, bunu özel sektöre vermek lâzımdı!' 
demek için bu teşvik ediliyor. Hattâ hangi is
tasyonu, hangi şebekeyi, kimin alacağı daire 
içinde ya da dışarıda bugünden belli olmuştur 
da derler, isimlerini de sayarlar. 

Şimdi, bu odalar bu kadar zayıf bir teşekkül 
haline getirilirse, içerideki ve dışarıdaki mühen
dislerin haklarını korumamak suretiyle devlet 
teşkilâtında bir dağılma başlar ve bu çözülme ha
kine geçerse, Türkiye'nin en emniyetli olması ge
reken bir konuşma şebekesi tamamiyle felce 

uğrayacak, çökecek dernektir. Bir maksat var: 
bit kısım insanların bunun kontrolundan aşırı 
kazanç sağlamaları için ortaya konulan mesele
lerin hakkiyle müdafaa edilmesi önlenecek, içe
l'de, yani devlet sektöründe ve dışarıdaki tek
nik eleman - Bunun içerisine mühendisler, mi
marlar, hepsi girer - sessiz kalacaklar, sahipsiz 
kalacaklar, güçsüz kalacaklar ve biraz daha yurt 
dışına çıkacaklar. O zaman biraz evvel Sayın 
Topal oğlu'hun bahsettiği gibi, dışarıdan 10 - 20 
kat daha fazla ücret veerrek adam getiriıeceğ'iz ve 
bunların da ücretini belki de yarın falan dağın 
tepesindeki. bir yansıtıcının kontrolü, falan şe
bekenin kontrolü için bir özel sektör, devlet hiz
metinin üzerine yüklendiği zaman yerli mühen
dis ve teknik eleman da bulamayacak, dışarı
dan gelecek adamların parasını hazineden öde
nildi zorunda kalacağız. 

İşte bundan dolayı - bir önerge de verece
ğim - Türkiye'de geçerli diploma ile çalışan 
herkes, özel sektörde ya da resmî sektörde çalı
şan! .nr odalara girmek zorunda kalmalıdırlar. 
Ancak, bizim tabip odalarında yapılan bir hata
lım burada yapılmaması için belki ödemelerde 
bir fark olmalıdır. Dışarıda müteahhitlik 
yapan, serbest proje yapan çok para ka
zanan bri kimsenin verdiği aidatla, bir 
devlet memurunun, alt kademe de az bir 
para ile çalışan, güç geçinen kimsenin verdiği 
aidat aynı olmamalıdır. Benim önergem bu şe
kilde olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, buyurun 

c indim. 
SELAHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Ben yerimden görüşmeleri takibederken,, 
•Pı-yın Başkanın gösterdiği sabra son derece hay
li. n oldum. Çünkü ben bâzı konuşmalarda ye
rimde zor duruyordum. Şimdi de söz almaya
caktım; fakat, bâzı arkadaşların 1 nci maddeyle 
i-gili çalışma yapan odaları bir ölçüde suçlar 
}• çimde bâzı görüşleri getirmiş olmalarından 
celayı arkadaşlarıma bu konuda öğrendiklerimi 
iletmek isterim. 

Bir de^a evvelki birleşimde görüşüldüğü za
man da arkadaşlarımızın bahsettikleri o aşırı 
sol yayınlar, meselâ komünist partisi tüzüğü-
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nün odalar tarafından yayınlanmadığını öğ
rendim. 

Konut politikasına ait kişisel bir yazıda da, 
sol ülkelerde de yayınlanmış olan bilimsel ki
taplardan referanslar alındığını öğrendim; ya
ni sayın arkadaşlarımıza getirildiği gibi olmadı
ğını öğrendim. Yine ayrıca bir arkadaşımızın, 
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanının ve o Baş
kandan başka iki arkadaşın, Türk ülkesini terk 
ederek yabancı ülkelere gittiğini ve hesap ver
mekten kaçtığını söylemişlerdi. Şimdi bu arka
daşlarımızdan biri bizi locadan dinlemektedir. 
Bu olay dr: doğru değildir. Kendisi adlî merci
lerde hesabını vermiş, beraet etmiş, şu anda da 
büyük bir büroda uzmanlık yapmaktadır. Bu 
konuyu da tutanaklara geçmesi bakımından arz 
ediyorum. 

Bu odaların yayınlarını sıkıyönetim komu
tanlıkları bildiğiniz titizlikle taramışlardır ve 
arkadaşlarımızın ileri sürdüğü yayınları sıkıyö
netim komutanlığı, o dedikleri biçimdeki ya
yınların odalara aidolmadığmı tespit etmiş bu
lunmaktadır. Zaten böyle yayınlar eğer sıkıyö
netim komutanlığı tarafından tespit edilmiş 
olsa idi, başka türlü görevler yapılırdı. Düzel
tirim. 

Bâzı arkadaşlarımız şimdi gelip bu kürsü
den arz ettiğim şekilde belgeler söyleyebilirler. 
O belgeler referans belgeleridir. Şu anda oda 
yetkilileri?;-den almış olduğum bilgi budur. 

Bir arkadaşımız, maalesef Komisyon Başka
nı olan ark adaşımız buradan 500 kadar telefon
la bıı yasanın bu biçimde değişiklikle çıkması 
yolunda haberler, aldığını söylediler. Bu türlü 
telefonlara iltifat edeceklerine, bundan 15 - 20 
yahut bir ay evvel odalar bütün genel kurul 
toplantılarını yaptılar. Odalarda bu tür tek
lifleri olan arkadaşlarım, telefon gibi iki kişi 
arasında 'kalabilen, mektup gibi kimin tarafın
dan yazıldığı bilinmeyen belge yerine, Hükü
met komserinin önünde yapılan genel kurul top
lantılarında bu fikirlerini söylerlerdi ki, bu fi
kirler söylenmemiştir. Sayın Komisyon Başka
nının bum; düzeltmesini ve Komisyon Başkanı
nın telefonlara değil, bu odaların resmî ve genel 
kurullarındaiki görüşlerine iltifat etmesini dile-
_rim. 

Ayrıca Sayın Komisyon Başkanının göster
miş olduğu örnekleri değerli arkadaşlarım dü
zelttiler. Dedikleri gibi, diğer odaların üyeleri

nin sorumlulukları dedikleri gibi değil, hatip ar
kadaşlarımızın düzelttikleri gibidir. 

Sayın Komisyon Başkanı Fakih Özlen arka
daşımızla anlaşmış olabilir. Fakih Özlen arka
daşım sizleri temsil etmemektedir, sadece ken
disini temsil etmektedir. Ben burada memnuni
yetle bir hususu belirtmek isterim; bu konuda 
hemen hemen her partinin ileri gelen değerli 
arkadaşlar1 ile görüştüm; fikir paraleline, fikir 
birliğine varmış bulunuyoruz. Demek ki, bir 
konu serinkanlılıkla, objektif esaslara dayana-
bilirse, başka felsefelerde olan kişiler dahi bir 
araya gelebiliyorlar. Umuyorum ki, önergeler
le bu sözlerimde ben yanılmamış olacağım. 

Diğer bir arkadaşımız yine burada vizesi 
yapılan projelerin yıkıldığını ve bunlar için iş
te «gel para» denildiğini söylediler. Ben mü
hendislik dalında çalışan arkadaşlarımın kolay
ca «gel para» diyebilecek bir mesai icra ettik
lerine inanmıyorum. Zaten hizmetin karakteri 
de ona müsait değildir. Binalar yıkılabilir, o yı
kılan binaların deprem bölgesinde ^olduklarını 
söylemişlerdi. Bu tür vizelerden, projelerden 
geçmemiş projelerdir. Oysa ki, spor salonu, ba
raj gibi tesislerin yıkılması da söz konusudur 
ve olaibilir*. Bunlar bu kanunun içinde yer al
mış olan vize müessesesinin kaldırılmasını de
ğil, tersine ihya edilmesini gerektirecek gerek
çelerdir. Sayın İmar İskân Bakanından da bu 
vesile ile çetin tartışmalarla kaldırılmış olan 
vize konusunu tekrar ihya etmesini diliyorum. 
Sayın Başbakanın ve bu fikre yanaşmış olan 
değerli arkadaşlarımın da yardımcı olmalarını 
diliyorum Bu vize konusu biraz büyütülmüş
tür. Bunu on dakikaya nasıl sığdırarak izah 
edeceğim, bilemiyorum. Onun için biraz hızlı 
konuşacağım. 

Bu vesile ile vizelerden alınan paraları siz
lere duyurmak isterim. Odaların yapılmış proje 
vizesinden aldıkları paralar zannettiğiniz gibi 
büyük paralar değildir. Projeyi yapan müelli
fin alacağı para da başka bir yönetmelikle dü
zenlenmiştir. O ayrı mesaidir, onu projeyi ya
pan kişi ahr. Odaların 10 bin liradan 25 liraya 
kadar statik ve mimarî projeden aldığı para 40 
lira, fennî mesuliyet 30 liradır. 20 milyon lira
lık bir projeden aldığı 1 000 liradır, fennî me
suliyet 500 liradır. Bunun 50 bini, 60 bini nere
de? Ama, üç aylık bir mesai harcamakla yapı-
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SELÂEATTİN EAP>î?ROĞLÜ ;€--~kır-
başkamnca S. Ü.) — Kişi mi, oda mı? Kişi im
zası var. 

A. P. GRUBU ADINA NAHİT ALTAN 
(Devamla) — Oda efendim, 

«Partinin çalışma tarzını düzelteyim» diye 
Mao Tse Tung'mı yine bir eserini iki lira 
gibi cüzî bir fiyatla bizzat odanın kendi mes
leği için kendisime tahsis edilen parasından 
neşriyat yapmıştır. Halbuki, bu gibi kamu 
kurulusu niteliğinde meslek kurulu şiarının, 
bunlar meslek kuruluşlarıdır, meslekle ilgili 
neşriyat yapmaları Anayasamın da emredici 
lıükmüdür. Biz paraların 'bu şekilde sarf edi
lişinin bir gayeye matuf olduğunu iddia ettik 
ve 17 tane odanın iki veya üçünün idarecile
rinden böyle bir tasarrufun gelip, suiistimal 
edildiğinden bahsettik:. 

Yine bahsedildiği gibi ücretler az değil
dir. Meselâ "[imarlar Odasının 1972 bütçe ta
sarlısınla gelirleri okuyorum : 

«Yıllık aidat : 840 000 
Belge gelirleri : R50 000» 
Hep böyle başlıyor, 2 700 000 lira gelir 

tasavvur ediliyor. Bunlar tabiî bu yokla sarf 
edildiği 'mü fi d ete e hepimizin Anayasalını 
122 nci maddesi gereğince karşısına çıkmak 
'mecburiyetimiz doğuyor. Gereken tedbirlerin 
alınması lâzımgeiir hususundaki beyanımız 
ve esbabı mucibemiz de bundandır. 

Diğer hususa gelince : Yine biz iddia etti
ğimiz gibi isim vermedik. Bir tek şahıs için 
isim verdik, diğer üç kişinin kim olduğunu 
bilmiyoruz. Yalnız bize verilen bilgi şahıs için 
de... 

SELÂHATTÎN BABÜROĞLU (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — O şahıslar burada, din
liyorlar locadan. (A. P sıra1 arından gürültü
ler, anlaşılmayan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun. Bir dakika efendim, müsaa
de buyurunuz. 

Sayın Babüroğlu, dinlemek herhangi bir 
baskıyı tazammun etmez. Kaldı ki ; Türkiye 
Cumhuriyetinin Senato Umumî Heyeti hiçbir 
haskı altında ne çalışılır, ne hiçbir baskıyı 
'kabul eder. «Dinliyorlar» kelimesiyle eğer 
böyle bir şey kasdediliyorsa, dinleyebilirler; 
ama bunu sizin Cumhuriyet Senatosunun 
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i Umumî Heyetinde söylemeniz doğru olmaz. 
] Bunu arz öderim. (A. P. sıralarından gürül-
j tül er. anbaşılmayan müdahaleler.) 

Müsaade buyurunuz efendim. Müsaade edi
niz e ikindim, ben meseleyi hallediyorum. 

Sayın Babür&ğlu, buyurunuz, yerinizden 
söyleyiniz. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Teşekkür ederim. Sayın 
Baukanım. Bura ela olduklarını söylemek iste
dim. Bir kişinin Yüce Senatoya baskı yap
ması mümknü mü? Ye bendenizden brau bek
lemeniz mümkün clahilir mi? Düzeltirim. Ben, 
yurt dışında değil demek isıteclim. 

BAŞKAN — Ama, .sizin o şekilde hitabı
nız Cumhuriyet Senatosu içerisinde tasvibe-
dikmez. O balkımdan zatıâlinlze hatırlatıyo
rum. İstirham ediyorum. 

B uyurunu z efen dim. 

A. P. GRUBU ADINA NAHİT ALTAN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, buraya 
sözcü olarak çıkardığınız arkadaşa da iti
mat etmenizi rica («derim. Ben gerektiği şe
kilde her şeye cevap verecek kudretteyim, si
zin itimadınız ela bunu gösteriyor. Müsaade 
buyurunuz, ben cevap veremezsem gereken ar
kadaşım cevap verir. 

i Burada belirtildiği gibi herhangi bir sah-
I sın dinlemiş olması; değil şahsın, kitlenin 
| dinlemiş olması bizim medenî cesaretimizden 
ı hiçbir zaman değişikliğe ve fedakârlığa sebe-
| bobamaz. Bunun -numunelerini vermişizdir. 
' Onun iç:n bunu büyütmeden ben şu mâru

zâtımı yapayım. 
| Burada ismi geçen arkadaş tajkibata uğ-
I radiktan kaç ay sonra İzmir mıntıkasında 
| gelip yakalanarak teslim alınmıştır ve bugün 

gayrim evkuf olarak mahkemesi devam et
mektedir. Bunun aksini iddia ediyorlarsa mah
keme dosyalarını çıkaralım. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Ne deme|k istiyorsunuz. 

A. P. GRUBU ADINA NAHİT ALTAN 
(Devamla) —• Kaçmış, yurt dışına kaçtığı söy-

, len-miş, sonra İzmir'de yakalanmıştır. Kaçan 
adam nerede olduğu belli olmayan adamdır. 

j BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efen-
•j dim. Müsaade ediniz. 
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A. P. GRUBU ADINA NAHÎT ALTAN 
(Devamla) — Neyse müsaade buyurursanız 
ben zaruret dolayısiyle bunları açıkladım. 

BAŞKAN — Sayın Altan, sizin de şahsiyete 
girmeden meseleyi objektif olarak: canlan
dırmanızı rica edeceğim. 

A. P. GRUBU ADINA NAHÎT ALTAN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, gerelk tü
mü üzerinde, bilhassa arkadaşlarımızın titiz
likle durdukları 1 nci madde hepimizce ma
lûm. Hepimiz tenfcid ettik ve bunun içim öner
ge verdik. Vereceğimizi de söyledik. Ondan 
sonra bile konuşmalar bunun üzerine teksif 
edildi. Vermiş olduğumuz önergenin bir su
reti elimde. Bunu da arz etmek için çıkmış 
'bulunuyorum. 122 nci maddeye uygun, ar
kadaşlarımızın beyanına uygun ve her türlü 
suizaınları ortadan kaldıracak ve vâki itham
larını yersiz olduğunu ispatlayacak imzalı bir 
vesikamız olarak arz ediyorum. Diyoruz ki ; 

Yüksek Başkanlığa 

228 Sıra Sayılı teklifin 1 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Madde 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya kanunen selâhiyetli 
olup da meslekî faaliyette bulunan sivil 
veya asker yüksejk mühendis, yüksek mimar, 
mühendis ve mimarları içinde toplayan (Türk 
ve Mühendis ve Mimar Odaları ve Birliği ku
rulur.) 

Şimdi, eski metinden biraz daha farklı. 
Çünkü bu kanun malûmuâliniz 1954 senesin
de çıkmış olduğu için 1961 senesindeki Ana
yasamız gereğince, 122 nci maddeye uygun 
bir hale gelmesi dolayısiyle bir ibare daha ek
liyoruz : 

«Birlik, tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek kuruluşudur.» 

«Aynı Anayasamın metnidir. Bunu da al
maya mecburuz. Meslek kuruluşu da olduğu
nu burada zikretmekle meslekin dışında her
hangi bir faaliyette bulunmaması lâzımgeldi-
ğini de önermek isteriz. 

«Birliğin merkezi Ankara'dır.» 
Şimdi, bunun üzerinde arkadaşlarım, ge

rektiği şekilde müzakerede serbesttirler. Biz 
zannediyoruz ki ; Umumî Heyetimizin arzu
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suna tercüman olduk, buma itibar edilecektir. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, buyuru
nuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Gerek Adalet Partisi Grubu adına |konuşan 
Sayın Altan ve Komisyon adına konuşan 
arkadaşımızın beyanlarından sonra hakikaten 
ortada pek tartışılacak bir konu kalmamış olu
yor. 

1 nci madde üzerinde ben de bir değişik
lik önergesi vermiştim. Bu aşağı - yukarı aynı 
konuda birleştiğimizi gösteriyor. Bir iki nok
taya temas ettikten sonra sizleri daha fazla 
rahatsız etmemek için kürsüden ayrılaca
ğım. 

Şimdi efendim, bu eğer Millet Meclisinden 
geldiği şekilde kabul edilmiş olsaydı, Tür
kiye'nin hizmet karşılığı olarak yabancılarla 
ödeyeceği miktar teknik balomdan çojk yük
sek olacaktı. Hatta, geçen seneki rakamlara 
göre 27 milyon dolarla başlayan bu gibi proje 
ve hizmetler için yabancılara ödenen ücretler 
son yıllarda 125 milyon dolara kadar yüksel-
mitşir. Biraz evvel bir arkadaşımız bir ör
nek verdi. Yedi yıllık bir tekstil mühendisi 
Almanya'dan geliyor, oma 70 bin liraya ya-
|km bir aylık ödemmek isteniyor, bunum için 
bir teklif yapılıyor. Halbuki, aynı şekildeki 
bir Türk mühendisine ikj bin lira civarında 
bir ödeme yapılıyor. Bu Türk mühendisleriyle 
yabancı mühendislerin birlikte çalıştığı bü
tün "alanlarda bu aradaki yüksek fark kendi
sini göstermekte ve bizim mühendislerimiz, bi
zim. teknisyenlerimiz onlardan hiç de aşağı ol
madıkları, hattâ birtakım alanlarda daha ileri 
oldukları halde maalesef onlara biz çok düşük 
bir ücret ödemek suretiyle haklarım veremiyo
ruz. 

Eğre, bu kanun bu şekilde kabul edilmiş ol
saydı, bunların Türkiye'de çalışmalarını bir 
ölçüde kontrol edebilecek olan bu odalar da 
•güçlerimi daha fazla kaybetmiş olarak güçsüz 
duruma gelecekler ve bunların Türkiye'deki 

kazançları ve hizmet karşılığı olarak yabancılara 
i ödeyeceğimiz paralar çok daha yüksek olacak-
İ ti. Bu hususta aynı konuda birleştiğimiz içim 
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ve kanun iyi bir şekilde Senatodan çıkacağı için 
arkadaşlarıma peşinen teşekkür eder saygılar 
sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Kanu

nun çabuk çıkması için vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Peki efendim. 
•Sayın Ege, buyurunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, değerli! aıkadaşlariım; 

İMJüzafceresini yapmakta bulunduğumuz bir 
kanun teklifinin tümü üzerinde konuşmalar 
bittiği halde 1 nci maddenin müzakeresinde 
müzakere tarzımız âdeta yine tümü üzerindey
miş gibi bir havanın içerisine giriyor. Bu tarz- ! 
dakd konuşmalarla da -madde üzerinde gerekli' 
konuşmaya ve fikirler beyan etmeye ve bun- ! 
l a n kısa zaman içerisine sığdırmaya imkân 
olamıyor. 

Muhterem arkadaşllar, bir noktayı ifade et-
nıek istiyorum : 

'CumJhuriyet Senatosunda şu veya bu arka
daşın şu veya bu grubun vermiş olduğu öner
gelerle şuradaki mühim maddelerde bâzı deği
şiklikler olacağını hepimiz bildiğimiz hailde, 
'burada bir çeşit yairişm içine giriyoruz. Yani. 
'bu meslek gruplarını ne kadar arkamıza alabi
liriz, kendimize çekebiliriz gibi politika yürüt-
ımeye kalkıyoruz bu kanun teklifinin mıüzakere-
si içerisinde maalesef. 

ıŞümdi bu da kendilerinden meslekî daya
nışma, kendi11 erinden meslek içi çalışma istedi
ğimiz, kendilerinin raıesVk içli çalışımalaırıyle 
özel sektörle devlet sektörü arasındaki her ba
kımdan maaş ve ücret bakımından çok farklı 
durumda oflan bir çok mühendis ve mimarın 
haklarının odaları tarafından da korunması ve 
gerektiğinde bunların bir çok özlük isleriyle 
yakından alâkadar olması, zaten kuruluşu ba
kımından bir âmme hizmeti- görmesi gereken 
'bu teşekkülün içine şimdiden biz politika sok
maya çalışıyoruz parlâmenterler olarak. Yani, 
şu partinin adamı şu senatör bizi tuttu, falan 
senatör aleyhte konuştu şeklinde. 

Bu, yanlış bir gidiştir arkadaşlar. 12 Mart
tan önce bu memlekette oynanan oyunlar in
şallah bundan sonra oynammayacaktır bir da
ha. Onun için hepimiz elbirliği, gönıül birliği 
ve memleket severlikle gayret içinde olmak 

•mecburiyetindeyiz. Bunu yalnız, ben, Parlâmen
to için söylemiyorum, Türkiye'nin tüm aydın-
lları için söylüyorum. Bunun zararını memleket
çe çekiyoruz ve bu devam ederse de daha da 
çekeriz. 

O balkımdan, bir defa biz politik acıilar oila-
rak biz partiler olarak bu teşekküllerin içeri
sinden elimizi ayağımızı çekmek zorundayız ve 
bu teşekkülleri kendi kuruluşlarıyla başbaşa, 
kendi idareleriyle başbaşa, bunları Anayasanın 
kendilerine tanıdığı hak ve b'izdım çıkardığımız 
kanunllarla verilecek haklar içerisinde vazife 
igörür vaziyete getirmek zorundayız. Yoksa, 
buraya çıkıp da şu şöyle olmuş bu böyle olımıuş; 
şu şunu demiş bu bunu demiş; şu meslek şöyle 
bu meslek böyle şeklinde münakaşa ve müza
kere edersek hem bu teşekküllerde bulunan ki
şileri incitiriz, hem bu teşekkül'lere şimdiden 
bâzı istifhamları .mal etmiş oluruz. 

Çok muhterem arkadaışlamm, o bakımdan 
>gürilerdilr komisyonlarda müzakere edilen ve 
ayrı ayrı bütün senatörlerin kafasını işgal; eden 
bu mesele üzerinde verilmiş olan çok yerinde, 
çok mantıkî önergeler vardır; o önergeler de 
burada konuşulacak olduktan sonra artık, mad
de üzerinde konuşmak suretiyle şu taraf şöyle 
düşünüyor, bu taraf böyle düşünüyor diye bir 
nevi bir kısmı onun savunuculuğunu, bir kış
ımı da yericiliğini yapmaya .mahal yoktur; bi
rinci madde üzerinde de verilmiş önerge vardır, 
benim ide gönlüm o önergeyle beraberdir. 

Bunları arz etmek için çılktıım, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyle ilgili 6 önerge veril
miştir. Bu önergeleri sırasıyle okutacağım; bel
ki önerge sahiplerinden önergesini geri alan
lar olur, ondan sonra en geniş mânayı kapsa
yan önergeyi oya arz edeceğim, onun kabulü 
diğerlerinin reddi mahiyetinde olacak, redde
dilirse diğer önergeleri de sırasıyle muameleye 
•tabi tutacağımı. 

Şimdi, önergeleri takdim ediyoruım,. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Ben, Sayın Altan'm önergesine iltihak ediyo
rum. 

BAŞKAN — Yani, geri alıyorsunuz önerge
nizi. 
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Yüksek Başkanlığa 
"228 Sıra sayılı teklifin birinci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
'ederiz. 

Çanakkale 
Nakit Altan 

Madcle 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli 
olup da meslekî faaliyette buluna sivil veya as
ker yüksek .mühendis, yüksek mimar, mühendis 
ve mimariarı içinde toplayan Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları ve Birliği kurulur. 

BİT'iik, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 

Bi t iğ in •merkezi An kara 'dır. 

.8ELÂTLATTÎN BABÜBOĞLU f Cumhurbaş
kanınca S. Ü ) — Sayın Başkan, yerimden bir 
şey söylevebilir miyim" 

BAŞKAN — Niçin, of-ndimi. 
•SELÂIIA TTÎN BABÜBOĞLU ^Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Önergemi belki akr 

gım. 
BAŞKAN — Evet, bu vurun. 
SELÂHA TTÎN BABÜEOĞLU (Cumhurba^ 

kanınca. S. Ü.) — Sayın Al'tan; önergesine be 
ir m. on nın son Kismmüa ln< A: 7TİO, 

•Birlik tenısil ellerinin nerede bulunacağına ark 
hükümiler var, kabul ederler mi: etseler de et
meseler d;e ben önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Bu biraz teferruat olur Sayın 
Babüroğlu. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
•değiştirirmisini arz ederim. 

Uşak 
Mehmet Faik Ata yurt 

Madde 1. — Türkiye hudutları için d? mes
lek ve sanatlarını icraya kanunen yetkili ob.rp 
da meslekî faaliyette bulunan vüksek mühen
dis, vük:" mimar, mühendis ve mimarları ku
rulumu içinde ton avaıı, hükmî şahsiyeti haiz 
(Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) 
kurulmuştur. 

Birliğin ve Birliğe dahil odaların merkezi, 
Ankara'dadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 1. — Türkiye hudutları içinde mes

lek ve sanatlarını icraya kanunen salâhivetli 

olup da meslekî faaliyette bulunan, sivil ve as
kerî yüksek mühendis, yüksek mimar, mühen
dis ve mim arıları teşkilâtı içinde toplayan, hük
mî şahsiyeti haiz (Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları ve Birliği) kurulmuştur. 

Birliğin ve Odaların merkezi Ankara'dır. 
istanbul 

Fikret Gündoğan 
C. H. P. Grup 

Başkan vekilli 
Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 

228 Sıra sayılı kanun 'teklifinin 1 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim. 

îçel 
Lûtfi Bilgen 

Madde 1. —• Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını, resmî ya da özel sektör için
de, icraya, salahiyetli olan yüksek mühendis, 
yüksek mimar, mühendis ve mimarları teşkilâ
tı içinde toplayan hükmî şahsiyeti haiz (Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) kurul'muş-
tur. 

Birliğin ve Odaların merkezi Ankara'dır. 
Yüksek Baş kanlı ğa 

228 Sıra sayılı kanun teklifinin 1 nci madde
min a sağırlara 
leildif ederim. 

şekilde değiştirilmesini arz ve 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Ma d--"1 

l e k v e •• 

olur) da 
keıi 

ie 1. — Türkiye hudutları içinde mes-
şanatLarını icraya kanunen salahiyetli 

meslekî faaliyette bulunan sivil ve as-
yüksek mühendis, yüksek mimar, mühen

dis ve mimarları teşkilâtı iç:nde topmyan. hük
mî şahsiyeti haiz Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Birliği) kurul muştur. 

Biıilgin ve odalamn merkezi Ankara'dır. 
BAŞKAN — Bu önergeler içerisinde en ge

niş kapsam taşıyan önergeyi tekrar okutuyo
rum. 

Yük s e k B a ş k a n 11 ğ a 
228 'Sıra eayıiı teklifin 1 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

Madde 1. — Türkiye hudutları içinde mes-
! lek ve sanatlarının icraya kanunen salâhivetli 
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olup da meslekî faaliyette bulunan sivil veya 
.asker yüksek mühendis, yüksek mimar, mühen
dis ve mimarları içinde toplayan (Türk Mühen
dis ve Mimar Oda'ları ve Birliği) kurulur. 

Birlik, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 

Binliğin merkezi Ankara'dır. 
BAŞKAN — Bu önerge kabul edildiği tak

dirde diğer önergeler reddedilmiş 'sayılacaktır. 
Bu öııerg-eyi oylarınıza arz ediyorum : Ka

bul -edenler... 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA YE İMAR -

İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN SA-
LİHOGLU (Sakarya) — Sayın Başkanım, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Pardon efendim. 
Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı efen

dim?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA YE İMAR -

ÎSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN SA-
LİHOĞLU (Sakarya) — Efendim, önergede 
hatalı bir durum vardır. Şöyle ki, «Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları ve Birliği» 'deniyor. 

Bunlar aynı şeyler değildir, «Türk Mühen
disler Odaları Birliği» şeklinde olması gerekir 
ve önergede bulunan (ve) kelimesinin kalkması 
lâzımdır. (OT t a ve sol sıralardan «ve,»' kdl irmesi
nin kalk maniası lâzımıdır» sesleri) 

Hayır efendim, o zaman- «birlik» 1er de va". 
onlar da aynı şeye girer. Olmaz. 

Bu 6235 sayılı Kanunun adı «Türk Mühen
dis Odaları Birliği Kanunu' dur. Binaenaleyh, 
bunun «ve» kelim esi ilâvesüyle yazılması ve ay
rı ayrı şekilde olması kanun tekniğine de aykı
rıdır. 

BAŞKAN —• ıSayın önerge sahibi, mütalâa
nız nedir?.. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — «Ye» keli
mesinin çıkarılmasına taraftarım. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
d imi . 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim, müsaade buyurunuz üzerinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, konuşmalar 
bitti; şimdi oflamaya, geçtik. 

Hükümet katılıyor mru efendimi. Kaitılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

'edenler....; «ve»' kelimesinin çıkarılması sekli 

Fe; yani «ve» kelimesi çıkarılmıştır* şekli ille 
•kabul e denilen... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — tSaym 
Başkan, olmaz, oJİmaz k i ; Sayın Başkan öyle 
olmaz ki; Sayın Başkan, olmadı ;oylama yanlış 
yapılıyor. 

BAŞKAN — Efendim [müsaade buyurunuz. 
Yüksek Heyet önergeyi iki defa. dinledi ve 

önergenin ne olduğunu verilen izahat muvace
hesinde anladı ve neyini bu yolda kullandı. Da
ha. bundan sonra «yanlış oldu, doğru oldu» gibi 
biir iddianın varidoilmayaeağmı takdir büyü
nünsünüz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaa
de ederseniz arz edeyim; yaptığınız oylama tü
züğe aykırıdır. 

BAŞKAN — Neresine aykırı? Buyurunuz, 
usul hakkında söz veriyorum. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — .Sayın 
Başkan, kürsüyü boyuna işgal ediyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendini. 
Müsaade edin, usul hakkında kendilerine söz 
veriyorum ; tüzüğün nenesine aykırı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan; 

Yapağım z oylama .tüzüğe külliyen aykırı -
dm. Çünkü... 

BAŞKAN —• Külliyen değil, bana madde 
söyleyecıeksiniz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efen
dim?.. 

BAŞKAN — Madde söyleyin; nenesine, tü
züğün hangi maddesine aykırı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Öner
geyi veren kişi, önergesinde, önergeyi yazdığı 
biçimde, - kalemi1 e ve diğer «araçlarla - o, kul
landığı kelimeyi çıkarmak veya eıkıanmamıak 
yolunda bin değişiklik yapmadıkça, önergeyi 
Komisyon Başkanının anzusu üzenine değişik 
farz ederek öyle oya koyamazsınız. Önergeyi 
evvenâ verirsiniz, o tashih eden ve önerge tekrar 
gelir ve yeni şekli ile okunur; yeni şekli ile 
okunur; yeni şekli ile okunduktan -sonra oyla
maya geçilin. (A. P. sıralarından «tekabbül 
ediyor» ve «öyle oldu» sesleri) 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Şu 
konuşması dahi usulsüz, Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, ben 
cevabını vereceğim efendim. Burada konuşma
lara hepimiz karışırsak müzakereler devam 'ede
mez. 

Buyurunuz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamda) — Sa

yın Komisyon Başkanının yaptığı müdahale ile 
ve sizin de uygulamanızın yanlışlığı nedeni ile 
<bu şekilde gecen ve .kabul edildiğini iddia ede
ceğiniz belli olan önergenin bu kanuna getiril-
ımesi ilâzımgeHen en 'büyük açıtklığı getirmekten 
kanunu mahrum bıraktığı bir vakıadır. Çünkü, 
bu kanun birlik kanunudur; ama diğer oda
ların kurulması için özel bir kanun yoktur. Bu 
kanun ive birliği kurarken el betteki o binliği 
teşkil eden ünitelerin de kurulmasına kanunî 
cevaz verilmesi gereklidir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kanunun 
başlığı meydanda. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Vak
tiyle bu kanunu yazanların yaptığı bir hatayı 
da bu vesile ile düzeltmek de mümkün idi. Ni
tekim, arkadaşıımızm verdiği önergedeki «ve.»' 
ifadesi birliği teşkil eden ünitelerin kurulması
na kanımı cevaz sağlamaya matuftur ve doğru 
idi. 

Bizim önergemizde bu cihet vardır. Şimdi 
yapacağımız şey şu 'olabilir. Lütfen önergeyi ve
riniz. Tashih etsin. Versin... 

BAŞKAN — Onü siz takdir etmeyeceksiniz; 
ben takdir edeceğim. İstirham ediyorum,, ko
nuşmanız bitti ise... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben 
teklif ediyorum, siz takdir edin yine. 

BAŞKAN — Onu ben takdir edeceğim efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamila) — Ben 
size usUlü anlatıyorum. Siz alın onu; verin ona; 
düzeltsin, getirin, yeni şekli ile okuyun. Şayet 
yeni şekli ile, okuduğunuz şekli ile oya koyduk
tan sonra başka muamele yapmaya e aks anız, bi
zim önergemizde «ve» tâbiri durur. O, «ve» 
tâbiri durduğuna, göre bizim önergemizi ele oya 
vazetmeniz gerekir. Usul budur. 

Saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan'm konuşması 

usule mütedair idi; ama. usul dışı oldu. Çünkü, 
(söyledikleri her husus Başkanlıkça harfiyen ye
rine getirildi, Önerge sahibi Sayın Altaıı «ve» 

kelimesinin çıkarılmasına iştirak ettiğini beyan 
etti, zatota girdi. 

Binaenalleyh, artık geri alınması, geri veril
mesi diye bir mesele ortada kalmadı. Bu itibar
la, önerge oylandı ve kabul edildi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bizim 
önergemiz var, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bunun kabulü de
mek sizin önergenizin reddi demektir. Artık ay
rı ayrı önergeleri oya koymak .mecburiyeti yok
tur. Bunu gayet iyi bilirsiniz; ama ısrar ediyor
sunuz, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanımı, niçin edeyim, ne menfaatim var? 
Efendim, «ve» ile «ve»''siz önerge arasında dağ
lar ika dar fark vardır. 

BAŞKAN — Ama Yüksek Heyet kabul et
t i ; «ve»1isi de okundu, «ve»'sizi de okundu. 
Müsaade ediniz, müzakere bitti. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Nasıl 
yaparsınız Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edilen önerge 
istikametinde oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — 6235 sayılı Kanunun 7303 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 2 nei mad
desinin (a) bendinde yer alan (bilûmum) iba
resi (teşkilatındaki') şeklinde değiştirilmiştir. 

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

Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

228 S. 'Sayılı teklifin ikinci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Çanakkale 
Nahit Alfcan 

Madde 2. — 6235 sayılı Kanunun 7303 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 2 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bir fılk-
ra eklenmiştir. 

Birliğin maksat ve gayeleri şunlardır : 
a) Mühendis ve mimarları ihtisas kovları

na ayırmak ve her kol için oda tesis etmek. 
Merkezde idare heyeti, haysiyet .divanı ve mu
rakıplar gibi vazifelere yetecek kadar üyesi 
bulunmayan odamın merkezini umumî heyetin 
tespit ve tâyin edeceği yerde açmak. Bu suret-
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<îe aynı ihtisasa mıensııp meslek 'mensuplarını 
bir odanın bünyesinde toplamak. 

b) Mesleğin inkişafı, meslek mensupları
nın hak ve selâhiyetleri bakımından lüzumlu 
•gördüğü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak. 

c) 'Meslek menfaatderiyle ilgili işlerde res
mî makamlarla, temas ederek gereikli yardım ve 
.tekliflerde bulunmak. Meslekle ilgili bilcümle 
mevzuatı normları incelemek ve bunlar hak
kında düşüncelerini ilgililere bildirmek. 

d) Kuruluş amacına aykırı işlerle ve siya
setle uğraşamazlar. 

BAŞKAN — Önergenizi izah edecek misiniz 
Sayın Alt an?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, söz istiyorum. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Lüzum 
olursa Bayın Başkanım. Zira, arkadaşlar söz iş
itiyorlar. 

BAŞKAN — Lüzum olursa, peki efendim. 
Önerge aleyhinde söz işitiyorsunuz; peki 

efendim, buyurunuz Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Dün değil, evvelsi gün bu kürsüden kanunun 
müzakeresine başladığımız sırada, bu kanunun 
teklif olarak fevkalâde hüzün verici bir gerek
çeye dayanıHarak getirildiğini, özellikle şahsî 
öç alma ve kin gütme gibi çok anlamsız saikle-
re bağlı olduğunu uzun uzun anlatmıştık ve bi
lâhare burada A. P. Grubu -adıma söz alan ar
kadaşımız bizim gerçekten koyduğumuz teşhisi 
doğrular mahiyette sözler söylediğine şahit ol
duktan sonra, fikrimlizin doğruluğunu ispatla
mış kişilerin huzuruna girmiştik. 

Fakat, evvelsi günden beri bu kanunun mü
zakeresi münasebetiyle Parlâmento içinde ve 
dışında A. P. Grubunun bizim tarafımızdan yö
neltilen düşünde içinde bulunmadığını ispatla
yacak gayet olumlu girişimler1 içinde bulundu
ğunu ve verecekleri bâzı önergelerle bu kanun
da bizim ileri sürdüğümüz amaçları gütmedikle
rini ispatlayacaklarını ve böylece kanunun ka
ilin oyunda, bu birlik kanununa üye olan Türk 
mimar ve mühendislerinin de haklı isteklerine 
uygun bir şekilde çıkarılacağını ve hemıen he
men eski kanundan hiç uzaklaşılmayacağını 
ifade eden çok kişilere rastiadıık. Hattâ birçok 
arkadaşlarını ki, kendi grubuma mensupturlar, 
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ıbana çok Sayın arkadaşımız Nahit ARtan'ın 
elinde gerçekten kanunun 1 nci maddesinin es
ki şekline pek yakın bir şekilde tedvin edâdmıe-
sini arzu eden bir önergenin görüldüğünü de 
ifade ettikilerine şahit oldum. 

Doğrusunu söylemek gerekirse kamuoyunun 
haklı baskısı, bizim parti olarak yaptığımız mü
cadelenin bir semeresi gibi telâkki ettiğim bu 
teşebbüsü, gerçekten birden bire 180 derece öl
çüsünde büyük bir dönüşle, şimdi 2 nci madde
ye getirmek istedikleri değişiklikle asıl niyet 
ve maksatlarını, 1 nci maddede yaptıikları de
ğişiklikle kamufle ederek, yine de gerçek niyet 
ve maksatlarını kuvveden fiile çıkarmak teşeb
büsünde bulunduklarını göstermiş oddular. 

Bir anda, düşününüz ki, bu kürsüden Baş
kanlık marifetiyle okutulan bir önergeye mut
tali oluyorsunuz. Daha önceden hiç görmediği
niz bir metin. Şilmdi okuduk, bir kısmını takip 
edebildik, bir kısmını tabiî ne kadar1 hafızamız
da kaldıysa o kadarıyle bilebiliyoruz. 

Bir defa bu doğru bir çalışma yöntemi de
ğil. Bu kanunun maddelerinde yapılacak deği
şikliklerin, önemdi değişiklikler olduğu takdir
de, hattâ herhangi bir değişiklik olsa dahi, üye
ler tarafından kemâliyle anlaşılmasını sağlayı
cı bir imkân bulmak lâzım. İstirham, ediyorum 
ve soruyorum, en hafızası güçlü olanlara hita-
bediyorum; şinndi okunan önergenin bütün lâ
fızlarını, mânalarını, medlullerini, maksatları
nı hıfzedebildiniz mi, anUayahilldiniz mü? Çün
kü, mümkün değil, arkadaşım hızlı hızlı okudu, 
5 ilâ 6 satırdan ibaret bir madde teklifi, içimde 
kulağa çarpan bâzı kelimeler ve cümleler bizi 
-bu kürsüye getirmeye sevk etti ve tekrar 'edi
yorum, ısrarla tekrar edeceğim, Adalet Par-
tisıinin dün de söylediğim gübi vaktiyle bu oda
lara mensup Adalet Partisinin başında bulunan 
bir kişiye, odalarca yapılimalk istenen bir mua-
'meleden dolayı, gerçek bir intikam duygusu 
içinde hareket ederek bu kanun teklifini getir
diğini ispatlayan... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne 
alâlkası var bunların önergeyle? 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Niye 
müsaade edelim Sayın Başkan, bundan dinle
mek mecburiyetinde değiliz, çevirip çevirip ay
nı şeyleri söylüyor. 
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FİKRET G-ÜXDOĞAX (Devamla) — İspat
layan... 

iBAŞK YN — Sayın Gündoğan bir dakika. 
Sayın Ege ne buyurdunuz efendim? 

İSKENDER OBNAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başka»:, lütfen madde üzerinde konuşsunlar, 
intikam kediyle gelmiş, şu olmuş, bu olmuş lü
zum yok. 

BAŞKAN — Ben dikkatle takibe diyorum, 
önergenin üzerinde konuşuyorlar. Beğenmediği
niz kelimeye müdahale etmek hakkını haiz de
ğilsiniz. Eğer beğenilmeyen bir taraf olursa, 
söz isterler cevap verirler. 

Onun için müzakerelerin selâmet içerisinde 
devamına mâni olmayalım, istirham ediyorum. 
Konuşması muayyen bir müddetle takyidedil-
miştir arkadaşımızın, o müddet içerisinde dü
şüncelerini elbette söyleyecek. Buyurun efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN ((Devamla) — O ka
sıtla ha re Ket ettiklerini gösterir en güzel delil, 
belge şimdi okunan önergedir, önergede gördü
ğünüz gibi, bu kanunun 2 nci maddesinde bâzı 
değişiklikler önerilmektedir. Bu değişikliklerin 
içinde, hepsini hıfzetmeme imkân yoık, Başkan 
da bizim tetkikimize amade bulundurmayacağı
na g;(ue, en ziyade göze çarpan istek ve hakiki 
maksat ve niyeti tespite medar olacak istek; 
bu odaların siyasetle meşgul olamayacaklarını 
sağlayıcı hükümdür. 

Asıl arzu ettikleri, maksatlarını ve gayele
rini tahakkuk ettirmek istedikleri, niyetlerini 
açığa vuran maddenin metnindeki kelime bu
dur. Bunu Türk siyaset tarihine, kanun mevzu
at me e inilirsin a kalınca bir çivi ile. belli bir gru
bun. belli meslek mensupları ve onları odaları 
için nasıl özgürlük kısıtlayıcı, bilimsel verilere 
aykırı, bütün evrensel, demokratik hak ve hür
riyetlere taban tabana zıt bir düşünce içinde 
bulunduğunu anlatmak için, çok kalınca bir çi
vi ile mıhlamak istiyoruz. 

Arkadaşlarım, bildiğiniz gibi bu kanun tek
lifi asıl ikj amacı tahakkuk ettirmek için ve
rilmişti : 

Birisi; Türk mühendis ve mimarlarının oda
lara veya bildiğe üye olmalarım ihtiyarî bırak
mak, hele kamu kurumunda çalışanları tama
men odalar ve birlikler dışında bırakmaktı. 

İkinci amacı da; teklifte madde 4'ten son
ra konuları ek maddede: Türk Mühendis ve Mi

marları Odaları Birliği ve bu birliğe bağlı oda
lar; kanurda kendilerine verilmiş olan vazife 
ve salâhiyetlerden fazlasını kullanamayacakla
rı gibi, Ir'çibir şekil ve surette siyasetle de uğ
raşamazla! » İşte kanunun asıl amacı bu iki 
maddede toplanmış idi. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Baro
lar kanununda da öyle. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Birisi 
çok fazla münakaşayı çekti, haksızlık teşkil 
eder bir girişini mahiyetinde görüldü. Gerçek
ten meslek adamlarını kamu kuruluşu niteliğin
de bir müessesede toplamamak gibi bir yolu, 
onları dağıtmak ve bir kurum içinde birleşmek 
ve dayanışma imkânından mahrum bırakmak 
gibi çok ağır bir ceza müeyyidesini vermeyi gö
ze alamayanlar, o madde üzerinde tekliften 
uzaklaşa, uzaklaşa nihayet bugün kabul buyu
ruları bir önerge düzeyine gelebildiler; ama de
diler ki; kamuoyunun baskısı altında teklifin 
tam dışına çıkarak, odalara üye olma zorunlu
luğunu kaldırmaya cesaretimiz veya. gücümüz 
yetmezse ne yapalım; bu odaları faaliyetten 
men edebilmek için: 

1. — Siyasetten men etmek gibi, herkesin 
vehle-i ulâcla, siyasette çok hoşlanmadığı bir 
oıtamda. siyasetin pek itibarsız bulunduğu za
manlarda, ondan mahrum ederiz, her faaliyetini 
siyasettir diye tanımlar odaları mefluç hale ge
tiririz. 

2. — Bir de tabiî ileride bundan evvel oldu
ğu gibi. bâzı kararnamelerle vize ücreti almak, 
tasdik ücreti almak vesaire gibi bu odaların ve 
bildiklerin malî kaynaklarını kuruturuz, velha
sıl bu odaları tam bir öc alma duygusu içinde 
kendi amalimize hizmet eder, Hükümetin ya da 
iktidarın daima yanında bulundurmaya mecbur 
bırakırız düşüncesi hâkimdir. 

Oysa bunu yapamazlar. Çünkü. Anayasanın 
122 nci maddesinde, kamu kurumu niteliğinde
ki meslek teşekküllerinin bu memleketin idare
sinde, demokratik rejiminde tıpkı diğer kurum
lar gibi, örneğin Yasama Meclisleri gibi, yargı 
organları gibi, yürütme organları gibi, ya da 
diğer kamu kuruluşları gibi bunların da... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakikanız 
var, ona göre ayarlayın efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Grup 
adına konuşmuyorum efendim, 
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BAŞKAN — Grup adına takrir üzerinde ko-
nuşıılmaiZ. Şimdi takrir üzerinde konuşuyorsu
nuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Belli 
bir maksadı tahakkuk ettirmek için Başkan da
hi bir hakkı, başkasını ızrar eder şekilde kulla
nırsa görürsünüz ki, demokrasinin de bizde ge
çerliliği kcdmaz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğaıı, ben İçtüzüğü 
tatbik ediyorum, ithamınıza lüzum yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben 
madde üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmuyor
sunuz. Dikkat vermemişsiniz; ben «Madde üze
rinde söz isteyen sayın üye var mı? diye anons 
ettim, isteyen olmadı, madde üzerinde verilmiş 
olan önergeyi işleme koydum, önerge aleyhinde 
söz istediniz. Önerge aleyhinde söz grup adına 
olmaz. Bunu gayet iyi bilirsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bunu 
benim gayet iyi bilmeme imkân yok; çünkü si
zin yeriniri işgal etmiyorum; ama grup adına 
önerge üzerinde konuşma hakkı vardır her hal
de. 

BAŞKAN — Öyleyse öğrenirsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Öğre
niriz, tabi. Neler öğrendik sizden... 

İçtüzük «Grup adına söz olmaz» diye bir 
kaideye rastlamadım; ama muhakkak sizin de 
yardımınız ve gayretinizle bu odaları gerçek
ten kısıtlı hale getirirseniz ve «Siyaset» keli
mesinin arkasına saklanarak bunları her türlü 
faaliyetten men edici bir ceza sömürgesi mev
zuatı içine sokarsanız, o takdirde bu odalar ve 
buna benzer bütün odalar bu memleketteki top
lumsal bakışa baş kaldırılar. Haklı olarak, şu 
Anayasal haklarının çiğnenmesinden ötürü ve 
bu Devlet'" beraberce yönetme haklarının elle
rinden alınmasından dolayı gerçekten toplum
sal baskıya direnç gösterirler ve bu odalar da 
muhakkak surette bu kazanılmış haklarını hiç 
pahasına sadece bir. iktidarın oyuncağı haline 
getirilip.. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, s istir
ham ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efen
dim, nasıl dolar? 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarıma müracaat ediniz, vaktimin 
uzatılması;ıa karar verirler her halde. 

BAŞKAN — Saat 18,00'dc konuşmaya baş
ladınız aradaki inkıta paylarını da ayırdım, sa-
ata bakabilirsiniz, buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Arka
daşlarıma müracaat ediniz; onlar benim vakti
mi uzatırlar, tahmin ediyorum, lütufkârdırlar. 

BAŞKAN — O hakkım da yok efendim. Çün
kü, Umumî Heyetin kararıyle alındı bu hüküm. 
Binaenaleyh, o hakkım da yoktur benim. 

Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — B u as

lında bir ülkede çok kısa dönemlerde görülen 
bunalımların tipik adımlarıdır. Bir Parlâmento
da bir parti grubunun sözlerinin müessiri yetin
den korkmak ve kaçmak anlamına gelir. (A. P. 
sıralarından «Allah Allah» sesleri ve gülüşme
ler) 

Bu, aynı zamanda, şimdi gülenlerin son gü
lenler olmayacağını, ileride bu ülkenin başına 
getirilecek felâketlerde inkâr kabul etmez mü-
seccel hisseleri bulunduğunu tescilden ibaret
tir. Göreceksiniz ki, böyle hareket ettiğiniz için 
Türkiye tarihine ve insanlarına verdiğiniz za
rarların sayısını hesaplayacak makine dahi bu
lunmayacak. O 27 Mayıslar, 12 Martlar birbiri
ni takiberVcek. Kendinizi kandırmayın. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ne alâkası 
Ta.'... 

BAŞKAN — Müsaade ediyorsanız, sözünüzü 
kesiyorum efendim. Sözünüzü bağlıyorsanız, lüt
fen bağlayınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet 
efendini. 

Önce odaların bu hale getirilmesine sebep olan
lar unutmasınlar ki, Türkiye'de toplumsal barışı, 
kalkınmanın dinamiği olan, ilerlemenin dinamiği 
olan insanların Anayasal haklarına sahip bırakıl
maları imkânından bu kuruluşu da mahrum bı
rakma yolunda attığınız bu adımı tarih unutmaya
caktır, yapanların yanma da kâr bırakmayacak
tık. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Altan, bu
yurunuz. 
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NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Arkad;:yrv 
uzun konuşma yapmasaydı, önergem sarih o d . 
ğu için izahatta bulunmayacaktım ve bu ara..;; .;: 
herhangi bir hususa temas etmeyecektim. 

Evvelâ şunu belirteyim ki, müteaddt bcı: 
malarında her zaman ve her vesileyle ço-ğanî ^ .:: 
üıâkhniyötinden şikâyet eden ve reylere k r r m 
vermediğini 'beyan eden arkadaşımın, yine aynı 
çoğunluktan kendisinin konuşmasının uzatılmağı
nı talep etmek için müracaat, etmesi de calibi dik
kattir. 

Temennimiz odur ki, herkesin hakkının çoğun 
luğun reyleriyle verilmesine inancını burada da -
ma 'belirtsin. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun tümü üze:1 il
deki görüşmemizde ve vermiş olduğumuz ön? • 
ler üzerindeki ibuna benzer ifadelerimizde bel :•: 
tiğimiz husus, bu müessesenin Anayasanın 122 ne' 
maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğin
deki aneslek kuruluşu olmasıdır. Demin kabul bu
yurduğunuz 1 nci maddenin değişikliğinde de bu 
ifade geçmiştir ve 'böyle bir me:dek kuruluşu ol
duğu tasrih edilmiş ve oylanmış, kabul _ ed dm r 
tir. Binaenaleyh, gaye ve amaçta bunun dışı:"a 
çıkamam. Getirilen bu tadil teklifi de Anayasanın 
122 nci maddesindeki bu gaye ve amaca uygun
dur. Kaldı ki, 1961 Anayasasının çıkışından son 
ra Avukatlık Kanunu değiştirilin'ş ve bugün bi
zi «siyasetle uğraşamaz» hükmünün a "kabına sı
ğındığımızı söyleyen ve itham eden arkadaşımı:-
ve mensubu bulunduğu grupun birçok üvesi şim
diki kanunla aynı paralelde olan değiş'k-llğe oy 
vermiştir. 

Avukatlık Kanununun 76 nci madde:-'n:n ddn-' 
ei fıkrasında «Barolar, kanunda belirt d eni er dı
şında herhangi bir işle ve siyasetle uğraşamaz
la i'.» hükmü vardır. 

Anayasanın 122 ne' maddesine göre kurulmuş 
Olan aynı mahiyetteki kuruluşlara bir tarafta oy 
vereceksin, diğer tarafta işine gelmedi mi, oy ver
meyeceksin. 

Evvelâ arkadaşıma şunu soracağım: Neden ıs
rarla (bu 'kuruluşun siyasetle uğraşmasını istiyor
sunuz? Bir de ıbunu söyleyin. 

Demek ki, şu bizim siyasetle uğraşmama!-iri 
hakkındaki tezimiz doğru ki, siyasetle uğraşsın 
lar tezini savunanlar, kendilerinin paralelinde si
yasetle uğraşan, bir bürllk ve bir de.tek aramakta 
dırlar. 

Bizim temennimiz odur ki, her şeyde objektif 
o1 alım. Ben burada yine aksi bir görüşü 'savuna
cağım, diyeceğim ki, muhal de olsa, tasavvur et
mek de mümkün olmasa 'bile olabilir diye düşün
sek ; bu kurulusu kendi amaline hizmet eder şek
le getirmek için teokratik idareyi hilâfet veya 
kendilerinin dediği gibi gerici akım mensupların
dan bir grup eline geçirip de aynı şekilde siya-. 
setle uğraşmaya kalksalar, o zaman arkadaşım ne 
diyecekti? 

Biz 'bütün Türkiye'de bu 'gibi kuruluşların ve 
hattâ hep beraber çıkarmış olduğumuz Dernek
ler Kanununa göre kurulan derneklerin siyaset
le alâkalarının kesilmesine taraftarız. 

Siyaset, kendine siyasî haklar 'tanınan mües
seselerde ve kuruluşlarda olmalıdır. Siyaseti bü
tün vatan -sathına yaymak ve kutsi amaçlarla ku
rulmuş derneklere ve kuruluşlara varıncaya ka
dar siyaseti sokmak memlekete fayda getirmez, 
zarar getirir. Bütün siyasî kuruluşlar bu dernek
lere ve kuruluşlara el atmak için faaliyet, gö'sıte-
^rlerse o zaman memleketin halinin ne şekil ala
cağını, memleketini düşünen her vatansever el
bette tasavvur eder. 

Biz bu teklifi getirirken herhangi bir art 
düşüncenin sahibi olmadık. Çünkü, bu kurulu
şun mensuplarının hepsi kötü ideoloji sahibi, 
rejimi yıkma taraftarı, memleketin menfaatini 
düşünmeyen insan değildir. Yalnız, Türkiye'de 
bir husus vardır; vurdum, duymazlık mı diye
lim, alâkadar olmamazlık mı diyelim, bu gibi 
havalardan istifade eden cüzî bir grup bâzı hu
suslarda daima öncülük eder, eline fırsatı ge
çirdiği zaman bütün kuruluş namına beyanna
meler neşreder. İşte biz bunları önlemek istiyo
ruz. 

Bizim istediğimiz husus Anayasanın 122 nci 
maddesindeki şartları ihtiva eden aynı mahiyet
teki kuruluşların aynı hak, salâhiyet, vazife ve 
amaçlarının olmasıdır. Bunu kanunla koymak 
istiyoruz. Burada «Siyasetle uğraşamazlar» hük
münün tatbikatta takdiri ne Parlâmentoya ait
tir, ne Hükümete aittir, müstakil bir organ olan 
kaza organına aittir. Kaldı ki, hepimizin kabul 
ettiği 1 nci maddede askerî mühendisleri de 
birliğe dâhil ediyoruz. Bu şartlar altında eğer 
arkadaşlarımızın siyasatle uğraşmasını istediği 
husus varsa, askeri de siyasete sokmak gibi bir 
duruma sokmak istiyorlar. Maalesef biz onla-
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rm eskiden beri bu alışkanlıklarına hiçbir za
man muvafakat etmemişizdir. Onların alışkan
lığı Umumî Heyeti bağlamaz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN •— önergeyi tekrar okutuyorum; 

Yüksek Başkanlığa 
228 sıra .sayılı teklifin 2 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, «228 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin aynen kabulünü arz 
ve teklif ederim» diyorsunuz. Aynen kabulü 
teklif edilmez. Bir değişiklik önergesi verildi o 
oylandı. Zaten eğer önerge verilmemiş olsa idi 
aynen kaibulü oya arz edilecekti. Ayrıca bunu 
bilirsiniz, bunu bilmemezlik yapmayın. Yani işi 
uzatıyoruz. İşi biran 'evvel bitirmemizi zatıâli-
niz arzu ediyorsunuz, bütün üyeler arzu ediyor. 
Şu geç saatlere kadar herkes burada bunu ta
kibe diyor. 

Normal maddenin kabulünü istemek demek 
önerge verilmeden zaten kendiliğinden yapıla
cak bir muameledir. Önerge verildikten sonra 
artık bunun muameleye konulması mümkün de
ğil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müm
kün efendim. Önerge ile bunun arasında fark 
vardır. 

BAŞKAN — Yani Heyeti Umumiyenin te
mayülü belli olduğu halde ısrar ediyorsunuz bu 
takriri okudum. Usulsüz olmasına rağmen... 

FİKRET OÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır 
değil efendim. 

BAŞKAN — Usulsüz efendim bu usulsüz. 
Mademki benim usulsüz olduğumu söylememi 
kabul buyurmuyorsunuz bu önergenizi mutma-
ym olmanız için işleme tabi tutuyorum. (A. P. 
sıralarından ayağa kalkmalar ve gürültüler.) 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Usul
süz görüyorsunuz Sayın Başkan işleme koya
mazsınız. 

FİKRET GÜNiDOĞAN (İstanbul) — Hayır 
usulsüz değil. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Onun isteği 
ile değil ki, kim oluyor o. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edilen önerge 
istikametinde oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 6235 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ek fıkra : Bu kanunla belirtilen nitelikleri 
taşıyanların, istekleri halinde en geç 30 gün 
içinde ilgili ıodalara kayıtları yapılır. 

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

FİKRET GÜMDOĞAN (İstanbul) — Bu 
madde ile 1 nci madde arasında çelişki vardır 
söz istiyorum efendim. 

Madde 2. — 6235 sayılı Kanunun 7303 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 2 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bir fık
ra eklenmiştir. 

Birliğin maksat ve .gayeleri şunlardır : 
a) Mühendis ve mimarları ihtisas kolla

rına ayırmak ve her kol için bir oda tesis et
mek. Merkezde idare heyeti, haysiyet divanı ve 
murakıplar gibi vazifelilere yetecek kadar üye
si bulunmayan odanın merkezini Umumî Heye
tin tespit ve tayin edeceği yerde açmak. Bu 
suretle aynı ihtisasa mensup meslek mensupla
rını bir odanın bünyesinde 'toplamak, 

b) Mesleğin inkişafı, meslek mensuplarının 
hak ve salâhiyetleri bakımından lüzumlu gör
düğü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak. 

c) Meslek ve menfaatleri ile ilgili işlerde 
resmî makamlarla temas ederek gerekli yardım 
ve tekliflerde ıbulunmak. Meslekle ilgili bilcüm
le mevzuatı, normları incelemek ve bunlar hak
kında düşüncelerini ilgililere bildirmek. 

d) Kuruluş amacına aykırı işlerle ve siya
setle uğraşamazlar. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve komis
yon katılıyor mu efendim ? 

BAYINDIRLIK - ULAŞTIRMA. VE İMAR 
VE İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
SlALİHOĞLU (Sakarya) — Takdire bırakıyo
ruz efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 

HAMDİ ,ŞERBETÇİOĞLU — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN —• Hükümet kabul ediyorlar, ko
misyon takdire bırakıyorlar. Önergeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir 
önergem var efendim. 
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'BAŞKAN — Buyurun efendim. (A. P. sıra
larından «utanın şu heyetten» sesi.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Çok edep dışı sözler duyulmasına taham
mülü olmaması lâzım Parlâmentonun. Bir arka
daşımın sözü, şimdi kulağıma gelen sözler... Sa
yın Başkan ne ile meşgulsünüz? Tüzük hüküm
leri sizi bu takım kelimeleri menetmekle görev
lendirmiştir. 

BAŞKAN — Ne yapmamı istiyorsunuz? 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Edep 

dışı kelime kullananları evvelâ tecziye ediniz. 
BAŞKAN — Ne dediler ? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söyle

yeyim mi ne dediler? Bir Başkan vardır dedi
ler çoğunluğun tahakkümü altında dediler, Par
lâmentoyu çok kötü seviyeye düşürdü dediler. 
Evet öyle dediler. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim efendim, 
çok istirham ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet 
öyle dediler. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum efendim. 
Bu sözler zapta girmiyor. (Başkan tarafından 
hatibin sözü kesildi.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Girme
yebilir ama... 

DOĞAN BARUTCUOĞLU (Manisa) — Duy
maz, o Başkan duymaz. 

BAŞKAN — Böyle tüzük dışı, usul dışı ko
nuşmalarınıza müsaade etmiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bana 
müsaade etmemek sizin inhisarınızda değil. Bu 
hakkı bana kanunlar veriyor. 

BAŞKAN —- Müsaade buyurun, evvelâ tü
züğü bilmeniz lâzım. Başkandan müsaade alın
madan bir kere konuşulmaz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben 
buraya müsaade alarak geldim. 

BAŞKAN — Müsaade aldınız, fakat sadet 
•dışı konuşursanız sözünüzü keserim. Bu da tü
zük hükmüdür iki. 

Tüzükte, sadet dışı konuşmalar olduğu tak
dirde Başkan söz keser. Başkan, ancak görü
şülmekte olan mevzuu üzerinde söz verir o mev
zuu üzerinde konuşulur. Onun için lütfen siz 
mevzu, üzerinde konuşun sözünüze devam edin. 
Buyurun efendim açıyorum. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu 
kanunun 3 neü maddesi şöyle yazılmış bulunu
yor «6235 sayılı Kanunun 15 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra •eklenmiştir.» 

15 nei madde şöyle; «Odalarda aslî âza ola
bilmek için Türkiye Cumhuriyeti tabiyetiııcle 
olmak ve Türkiye hudutları içinde meslek ve 
sanatları icraya kanunen salahiyetli bulunarak 
şarttır» bu doğrudur. Şimdi bu maddeye, 3 
ncü maddeye şöyle bir fıkra eklenmiş oluyor; 
Bu kanunla belirtilen nitelikleri taşıyanların, 
istekleri halinde en geç 30 gün içinde ilgili 
odalara kayıtları yapılır» sözü, yani bu ek fık
ra kabul edilen 1 nei maddedeki genel hüküm 
karşısında gereksiz kalmıştır. Çünkü, bilindiği 
gibi kabul edilen 1 nci maddede askerî, sivil, 
resmî, özel sektörde bulunan her yüksek mü
hendis, mimar ve mühendisin 15 nci maddede 
yazılı olan niteliklere haiz oldukları takdirde, 
odaların veya. birliğin tabiî ideleri gibi o oda
larda ve birliklerde görev yapabilmeleri veya 
odalarda bulunmaları zorunludur. 

Tahmin ediyorum ki, bu 3 ncü maddeye 
ilâve edilen ek fıkra, bu kanun teklifinin ba
şından geçen çok derin maceralardan sonra, 
Senato komisyonunca kabul edilmiş 1 nci mad
de mevadma uysun diye yapılmış. Çünkü, 1 
nci maddede «Yüksek mimar, mühendis ve 
mimarlardan isteyenleri teşkilâtı içinde topla
yan hükmî şahsiyeti haiz Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği kurulmuştur» diye bir 
söz vardı. Tabiî böyle bir hükmü kapsayan 
1 nci maddeden sonra gelen 3 ncü maddeye de 
elbetteki ek fıkrada yazıldığı gibi, «istekleri ha
linde» ibaresi konulmak suretiyle üye kayde
dilmeyi bir usule bağlamak zorunluydu. 

Oysa, 1 nci maddeyi kabul ettik; 1 nci 
maddede, biraz evvel de arz ettiğim gibi, tek
rar ediyorum kusura bakmayın, her mühendis, 
mimar ve yüksek mimar ve mühendis bu oda
ların tabiî üyeleri gibi âdeta. Çünkü, kamu 
kuruluşu niteliğinde bir kurumu gerçekleştiri
yoruz, sivilini, askerini ayırmıyoruz, özel sek-
tördekini ayırmıyoruz, kamu sektöründekiııi 
ayırmıyoruz, öyleyse bu odalarda bunlar bir 
nevi üyedirler diyoruz. Böyle yaptığımız, bu 
ek fıkrayı kabul ettiğimiz yahut böyle bıraktı
ğımız takdirde, 1 nci maddeyle tam celisi ha
line düşeriz ve yine de şöyle bir neticeye varı-
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rız: İsteyenler bu kuruluşa üye olacaklar iste
meyenler olmayacaklar... Oysa, günlerden beri 
1 nci madde üzerinde yaptığımız münakaşa ta
mamen bunun dışmdaydı. 

Bu itibarla, müsa.adc ederseniz -işlemleri 
çok süratli yapıyorsunuz - İramın çıkarılması 
içim bir önerge takdim edeceğim, nazarı itiba
ra almanız dileğiyle saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?... Yok. Bir önerge var, tak
dim ediyorum. 

Yüksek B a şık ani ı ğ a 
228 sıra sayılı teklifin 3 ncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilerek «ek fıkra» de
yiminin kaldırılmasını arz ve teklif ederini. 

Çanakkale 
Nalıit Altan 

Madde 8. — 6235 sayılı Kanunun 15 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Bu kanunla belirtilen nitelikleri taşıyanla
rın, en geç 30 gün içinde ilgili odalara kayıt
ları yapılır. 

BAŞKAN — Yani, bu önergeyle maddeyi 
kanun tekniğine uyduruyorsunuz, o «ek fıkra» 
tabirini fazla buluyorsunuz. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Evet efen
dim. 1 nci maddeye paralel, suizana imkân 
vermeyecek bir şekle sokmak istiyorum efen
dim, 

BAŞKAN — Evet efendim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Müsaade 
ederseniz kısaca arz edeyim efendim: Zaten 1 
nci madde diyor ki. «Mesleklerini ifa etmek 
isteyenler cin geç...» E, mesleklerini ifa edebil
meleri için de kaydolmaları şart; o isteği de 
kaldırıyoruz efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Hükümet ve Komisyon 
okunmuş bulunan önergeye katılıyorlar mı efen
dim ? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA YE İMAR -
İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN SA-
LİHOĞ-LU (Sakarya) — Katılıyoruz efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
IİAMİT ŞERBETÇİOĞLU — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon okun
muş bulunan önergeye katıldıklarını beyan et
mektedirler. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
(C. H. P. sıralarına hitaban) Tamam, sizin is
tediğiniz gibi değil mi?.. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Saye
nizde Komisyon da meseleyi öğrendi. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, kar
şılıklı konuşursak iş uzar. 

MEHMET ALİ PESTİLC1 (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, arkadaşımız idare ediyor Se
natoyu görüyorsunuz. 

BAŞKAN — Dinlemiyorum görüyorsunuz, 
işi bitirelim diye uğraşıyoruz. Bir de, her ta
rafa söz yetiştirmekle uğraşırsam bu işin sonu 
gelmez, müsaade ediniz iş çıkaralım efendim. 

Sayın Gündoğan, siz önerge yazıyordunuz 
pek dinleyemediniz sanıyorum; kabul edilen 
önergeyle sizin önergeniz arasında bir fark gö
remedim, bir bakar mısınız önergenizi gönde
riyorum efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan müsaade eder misiniz ; 

Gerçekten, haksızlığa uğramaktan son de
rece müteessirim; gerek sataşmalar, gerek ida
reniz, gerek çoğunluk açısından, ama... 

BAŞKAN — Şimdi lâfı bırakınız efendim; 
lütfen. Ben önergeyi muameleye koyacağım. 
Siz önergenize bakınız, eğer kabini edilen 
önergeyle arasında bir fark yoksa onu söyleyi
niz, madde üzerindeki müzakere bitsin efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu 
önergeyi vermeye hakkı yoktur arka d aşımız m. 
Çünkü bu arkadaşımız bu önergeyi vermediler, 
siz maddeyi okudunuz, oylama sırasında söz 
aldım: Bu, düpedüz gözlerinden kaçan, çelişik 
bir kanunun çıkmasını önleyen bizlerin hakkı
nı gasletmektir; böyle bir şey olamıaz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müsaade 
ediniz efendim. Heyeti Umumiyenin oylarına 
arz ettim; kabul etti, artık olur - olmaz müna
kaşası saygısızlık olur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim bizim hakkımızı teslim etmiyorsunuz ki... 

BAŞKAN — Gönderin, sizin önergenizi de 
oya sunayım. Ben- sizin tetkikinize arz ediyo
rum, daha ne yapayım efendim, 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usu
le aykırı olur, o önergeyi oya koyamazsınız 
lefendilm. Usul hakkında söz istiyorum Sayın 
Başjkan. 

BAŞKAN — Sayın Ege, size usul hakkında 
söz veriyorum buyurunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Hepinizden ayrı ayrı özür dilerim. Mesele, 
/bir mevzuu sonuna kadar arızasız olarak götü
rebilmek gayreti içerisinde oluşumuzdur. Be
nim de şu Senatoda müzakereleri nasıl takip 
«ittiğimi arkadaşlarım yakımdan bilirler. 

Şimdi, burada yeni yeni bâzı usullere gidil
mek gibi bir temayülle karşı karşıya kalıyoruz. 
Bu da, Sayın Başkanın tazyikler altında olma
sından doğuyor ve meseleyi... 

BAŞKAN — Sayın Ege, tazyik altında va
zife gören bir başkan karşısında değilsiniz, onu 
lütfen tashih ediniz efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Şimdi efendim, öyleyse oylanmış olan bir 
önerge veya madde dönerek tekrardan oya 
"konmaz; bunu zatıâliniz benden iyi bilmeniz lâ
zım ve bilirsiniz. 

BAŞKAN — Aynı önerge değil efendim, 
farklı önerge, 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Beyefendi, önerge oylandı, kabul edileli, ondan 
sonra tekrardan bir önerge daha gelir ve oyla
ma sonucu o da kabul edilirse bunu nasıl telif 
edeceksiniz; olacak şey değil. 

Yâlnız, şu noktayı ifade etmek istiyorum : 
Muhterem arkadaşlarımı, bilhassa Cumhuriyet 
'Halk Partili arkadaşlarımdan istirham ediyo
rum; herhangi bir şekilde şahıslarınıza karşı 
hiç'bir düşüncemiz yok, şahsen böyle bir düşün
ce içinde değilim. Ben, Sayın Fikret Gündo-
ğan'a karşıdan «Siz de aynı şekilde mi düşünü
yorsunuz» diye sordum. Bu sorum karşısında 
•bile sanki kendilerine karşı hata yapmışım, 
saniki kendilerine tecavüz etmişim, hattâ kötü 
lâf söylemişim gibi bir davranışla bizi karşılı
yorlar. Böyle bir şeye lüzum yok arkadaşlar. 
Ortada müzakere ettiğimiz meselede, Sayın 
Fikret Gündoğaıı buraya çıktılar, mevzuu izah 
'etmeye başladıkları an haklı oldukları noktayı 
anladık ve biz de iltihak ediyoruz. Gayet tabiî 
şunu gayet iyi bilirsiniz ki, müzakere _esnasm-

I da Komisyon olsun, Hükümet olsun ve önerge 
veren arkadaşlarımuz Olsunlar, herhangi- bir şe
kilde önergelerinde bir eksiklik, bir fazlalık 
varsa bu meseleye müdahale ederek önergeleri
ni daha vazıh şekle getirme hakkına sahiptir
ler, hattâ Sayın Başkanlık, böyle bir hata ile, 
böyle bir yanlışlık ile önergeleri malul görür
se bunu iade ederek düzelttirme hakkını haiz
dir. Biz bu işlemin yapılmasına gayret göste
riyoruz, fakat buna karşıttık âdeta bir maksat 
ıgüdüTüyormuş gibi hava yaratılmak isteniyor 
ve Sayın Gündoğaıı «Siz o önergeyi oylaya-
mıazsınız»1 diyorlar. Niçin oylayamazsınız; çün
kü daha önce ver dükleri önergeden farklı.. Evet 
olabilir arkadaşlar ve defalarca burada yapılan 
müzakerelerde belki Sayın Güııdoğan da ver
diği bir önergede sonradan herhangi bir ilâve 
veya çıkarıma yapmak için böyle müracaatta 
bulunmuş olabilir. Senelerdir teamül budur, 
usul budur, İçtüzük budur. 

O bakımdan, istirham ediyorum karşılıklı 
anlayış içinde lütfen bizatihi meiseleyi müzakere 
edelim ve Sayın Başkanın da vazife ifaları es
nasında kendilerine güçlük çıkanmayalıım. Bu 
güçlükler karşısında usulün dışına çılkılmayı ge
rektiren bâzı davranışlara tevessül edilmek gi
bi bir halle karşılaşıyoruz. 

| Bunu ifade etmek için huzurlarınızı işgal 
ettim, özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Ege'ye usul hakkında 
söz verdim, usul hakkındaki konuşmaları ben
denizi - mazur görsünler - tajtımıin etmedi. Çün
kü, Saym Alt an'm verdiği önerge bir tashih 
önergesi; mevcut maddeyi kanun tekniğine uy
durma önergesi. Sayın Gündoğan'm verdiği 
önerge ise mevcut maddede değişiklik yapılma
sını isteyen bir önerge. Binaenaleyh, ben bu ka
dar senedir Başkanlık yaptığıma göre bu usu
lü her halde bilmem gerekir, en azından bil
mem gerekir, onun için yanlış bir tutum içinde 
olmadığımı arz ediyorum. Bu önerge kalbul edil
miştir; «Ek fıkra» tabiri çıkarılmak suretiyle 

I madde aynen; maddenin aynıdır.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 

Maddenin aynı değil Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Aynıdır, yani burada madde
den sadece ek fıkranın çıkarılması istenmiştir. 

I Madde oylanmamıştır, madde bilâhara oylana-
I çaktır, bu bir önergedir. 
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Şimdi, Sayın Gündoğan maddede değişiklik 
yapılmasını istiyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ve
rilen önerge ile maddede değişiklik yapıldı Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN •—• Müsaade buyurun efendim. 3 
ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilerek 
«ek fıkra» deyiminin kaldırılmasını arz ede
rim, diyor. 

İşte esas istek budur. " 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — «Değişti

rilerek» diyor. 
BAŞKAN — Değiştirilen bir şey yokki efen

dim! (Yar sesleri) Maddede yok efendim de
ğiştirilen. Neresi var? 

NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — «istekleri 
halinde». 

BAŞKAN — «İstekleri halinde» burada da, 
maddede de var. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Hayır, on
ların kaldırılmasına dair önergem var. 

BAŞKAN — Hangilerinin? 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Demin 

gönderdim, onu oyladınız zaten. 
BAŞKAN — Onu. görmedim efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Oy-

ladm efendim. 
BAŞKAN — Efendim böyle her taraftan 

müdahale olunca.. Görüyorsunuz bir veriyorlar, 
bir alıyorlar.. Burada Başkan da nihayet bu ka
dar saattir celse idare ediyor. Lütfen takdir 
buyurun. 

İki tane önerge; birisi alındı, birisi verildi. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Tashihli 

olan okundu oylandı; fakat öbürü önünüzde 
kalmış. 

BAŞKAN — «Bu kanunla belirtilen nitelik
leri taşıyanların en geç 30 gün içinde ilgili oda
lara kayıtları yapılır» 

Tamam. Sayın Gündoğanın takriri de aynı
dır. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü efendim? 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Sizin yanlış hareketiniz hakkında. 
BAŞKAN — Yanlış hareketim hakkında. 

Buyurun. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Efendim, yapılan usulsüzlük şurada. Bizim bil

diğimize göre bir önerge vardı. Sayın Gündo-
ğaıı buradan inerken önergesini takdim ettiler. 
İkinci önergeden haberimiz yok; fakat Başka
nın haberi vardı. Başkan, Fikret beyin vermiş 
olduğu önergeyi okumadı. Esasında usulen iki 
önergeyi birden okutacaktı, ondan sonra en 
aykırı gördüğünü oylayacaktı. Halbuki biz 
bir önergeden haberdardık, ikinci önerge okun
du ve arkasından oylandı. (Sonradan geldi »es
leri) 

Usul hatası buradadır. 
BAŞKAN —• Müsaade ederseniz siz hata

lısınız Sayın Tunçkanat. Arz edeyim. Esas öner-
ıgQ Nahit Alt an'm önergesidir. Okundu, oylanır
ken daha Sayın Gündoğan önergesini gönder
memişti. Mesele İm.. Siz yanlışsınız efendim. 

Maddeyi kabul edilen önerge istikametinde 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 6235 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Ek Madde: Türk Mühendis ve Mimarları 
Birliği ve bu birliğe bağlı odalar; kanunla ken
dilerine verilmiş olan vazife ve salâhiyetlerden 
fazlasını kullanamazlar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 
adına aleyhinde söz .işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım,-

Bu madde bildiğiniz gibi teklifte böyle, değil
di. Millet Meclisinden gelen metinde de 'böyle de
ğildi. Bu madde teklifte ve Millet Meclisinden ge
len metinde «Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği ve bu Birliğe bağlı odalar kanunla kendi
lerine verilmiş olan vazife ve salâhiyetlerden faz
lasını kullanamayacakları 'gibi, hiçjbir şekil ve su
rette siyasetle de uğraşamazlar.» şeklinde idi. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR - İS
KÂN KOMİSYONU BAŞKANI (Sakarya) — 
Meclisteki mi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet 
Meclisteki. Teklifte de böyle idi. Daha başın
dan beri söylediğimiz iddianın bir delili bu mad
dede yer almış Ibulunuyor. Maksat bu odaların 
yaptıkları faaliyetleri siyaset yapıyorlar ithamı 
ile tamamiyle felce uğratmak idi; fakat kamuoyu 
ve diğer organlar böyle bir maddeyi, özellikle hu 
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odaların siyaset yapamayacakları maddesini bu
raya koymakla, kanun teklifini verenlerin öç 
maksadının çok açığa çıkacağı korkusu ve kuşku
su i'le, faizim önümüze getirilen Senato Komisyo
nu metninde «siyaset» kelimesi kullanılmamış, ya
ni, «Siyasetle uğraşamazlar» sözcüğü kalkmış ola
rak gelmiş. 

Şimdi meseleyi enine, boyuna ve Türk Anaya
sası açısından modern demokrasi kuralları zavi
yesinden siyaset kelimesi ile neyi kastettiklerini 
anlamak, anlatmak ve Türk toplumunda faydalı 
bir faliyette bulunmanın sırası geldiği kanısında
yım. 

Değerli arkadaşlarım, «siyasetle uğraşamnz-
ler» sözü ile bu odaların faaliyetlerini felce uğ
ratmak mümkün olacaktır ve bu kanun o kasıtla 
hazırlanmıştır dedik; ama bundan evvel.kabul et
tiğiniz 2 nci maddede bir bent olarak gerçekten 
bu odaların siyaset yapamayacakları şeklinde bir 
hüküm geçti. Pekâlâ, o takdirde bu kabul ettiği
niz kanun maddesindeki fıkra ile Anayasanın ön
ce 4 ncü maddesine aykırı hareket etmiş olursu
nuz. Çünkü, Anayasamızın 1 ncü maddesi: «Ege
menlik kayıtsız, şartsız Türk Milletinindir. Mil
let egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara gö
re yetkili organlar eliyle kullanır.» demiştir ve 
1961 Anayasası böylece Türkiye demokrasisinin 
temellerini atarken, Türkiye'de egemenliğin kul
lanılması anlamına gelen Devlet yönetiminde ve 
diğer işlerde birçok kuıulusların, bu arada 122 nci 
maddede yer almış kuruluşların Türk demokra
sisinde kendilerine verilen ve egemenlik hakların
dan esinlenerek verilen yetkileri kullanma hakla
rı kabul edilmiştir. 

Oysa, bundan evvelki maddede, ki bu madde
de yerini almıştı, oraya aktarılmış bulunuyor o 
münasebetle ifade ediyorum, o zaman şunu söy
lemek istiyorum bu maddenin artık mânası kalmı
yor. Siyasetle uğraşamazlar hükmü ile, Türkiye' 
de bu kamu kuruluşlarının diğer kamu kuruluşla
rı ile birlikte Türk toplum unun yönetiminde hak 
ve yetki sahibi olmalarını önlemiş olursunuz. Ço
ğulcu -demokrasi denen demokrasi tipi «Kura» 
dediğimiz kudretin 'bir tek ekle veya birkaç elde 
toplanmasını önleyici, çok ellere dağılmış, çok el
ler tarafından ve yasalar teminatı altında bir
likte yürütülen bir yönetim tarzıdır. Bunların 
yaptıkları her hareketin mutlaka genel anlamında 
siyasetle de ifade edilebileceği bir gerçektir. Cüıı-

10 . 5 . 1973 0 : 1 

İm, siyaset 20 nci asrın başlarından beri eski mâ
nasını çoktan yitirmiş, yeni anlamlar ve kapsam
lar kazanmış. Eskiden bizim kullandığımız «Siya
set» kelimesi başkalarının kullandığı «politika» 
kelimesi sadece ve mücerret Devlet ^yönetiminde 
Devletli kişilerin hak ve hareketlerinin ismi, ya 
da sıfatı gibi anlam •taşıyordu. Sadece Devlet 
yönetenlerin yaptığı faaliyetlere siyaset deniyor
du, başka hareketleri yapanların hareketlerine si
yaset elenmiyordu. Oysa, 20 nci asrın başların
dan beri her faaliyetin sonuç olarak bir toplum
da siyasal ürün vermesi mukadderdir. 

Eskiden olduğu gibi yalnız ve mücerret politi
ka sözcüğü üzerine, meselâ bugün ekonomi siyase
ti, eğitim siyaseti, kalkınma siyaseti, hukuk siya
seti, ceza siyaseti vesaire birtakım siyasal uğraş
lar meydana geldi, toplumlar geliştikçe ve ilerle
dikçe organları da arttı, büyüdü, her kişinin ve 
kurumun siyasal faaliyet içine girmesi zorunlu 
oldu. Çünkü, bu kadar gelişmiş, eski deyimle mu
dil hale gelmiş toplumların, artık sadece Dev
leti yöneten kişilerin aksiyonlarından İbaret faali
yetleriyle yönetilmesi imkân dâhilinden çıkmış. 

Kaldı ki, toplum birbirinden farklı, sayıları 
bir hayli kabarık sınıflara bölünmüş, katlara ay
rılmış, zümrelere ayrılmış, Bunların her birisinin 
menfaatleri toplumda barış içinde, fakat mücade
leye dayanan ilişkiler olmuştur. Mücadele, top
lum katları ve sınıfları arasında toplumun doğal 
yapısından çıkan, ondan doğmuş, zorunlu bir ya
şamdır. Mücadelesiz, karşılıklı menfaat, zıtlaşma
sı olmaksızın bir toplumu tasavvur etmek müm
kün olmadığı için, her grup, her meslek grubu, 
lıer sınıf, her toplum katı birbiriyle her sahada 
barışçı bir hüviyet içinde savaş halinde bulun
muştur. Bu savaşı yürütürken ellerindeki araç
lardan yararlanacaklardır ve kendilerinin, sınıf
larının veya zümrelerinin çıkarlarını sağlamak 
için siyaset yapacaklardır. Siyaset yapmak, sa
nıldığı gibi herhangi bir ocakta vatandaşa vatan, 

.millet, edebiyatından bahsetmek olmaktan çıkmış
tır. Siyaset demek, sadece siyaset adamı adiyle 
anılan kişilerin bir partide toplanıp, orada kendi 
bildiklerine yürüttükleri toplumdan tecerrüt et
miş bir faaliyet değildir. Siyaset; toplumun ka-
nıylc, caniyle, hücrelerini, organlarını teşkil eden 
insanların ve onların teşkil ettikleri 'grup ve sı
nıfların mücadelesi anlamına gelir. Delil değil, 
bunu bütün kitaplar böyle yazar, lügatlar böyle 
vazar, bilim böyle saptar. 



C. Senatosu B : 64 

Binaenaleyh, hele kamu kuruluşu niteliğinde 
ve (bizim Anayasamızın temel esaslarına göre di
ğer kuruluşlarla birlikte egemenliği paylaşacak 
ve kullanma yetkisine sahip olacak kuruluşları, 
siyaset yapamazlar gibi bir hükümle 'bağladığınız 
'gün, o kuruluşların her hal ve hareketini, ki, iki 
tarafı 'keskin kılıcı kullanmak niyetindedir arka
daşlarımız... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Avukatlık 
Kanunu 'da değişsin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Olabi
lir. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız lütfen. 
Sayın Gündoğan, bir dakika müsaade eder mi

siniz?.. Bir 'takrir 'var onu okutacağım. 
Sayın Başkanlığa 

Bu günkü birleşimin 228 S. Sayılı kanun 'tek
lifi hakkındaki müzakerelerin sonuçlanmasına ka
dar devamını arz ve 'teklif ederim. 

Manisa 
Oral Kai aosmanoğlu 

BAŞKAN — İkinci bir takrir var, 'onu da eku- • 
tuycruım. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının bitimine kadar 

oturuma devam edilmesini arz ve teklif ederim. 
'Saygılarımla. 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Her iki takrir de aynı mahiyette
dir. 

Görüşülmekte bulunan 228 S. Sayılı kanun 
tasarısının 'müzakeresinin bitimine kadar Birleşi
min devam etmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Kasıt

ları, iki tarafı keskin bir kılıcı kullanmaktır. Şöy
le ki; 'siyasetle uğraşamazlar demek 'suretiyle onla
rın her türlü faaliyetlerini siyasete bulaşık farz 
ve kabul etmeye imkân açmaktır. Ya da, kendi ya
rarlarına, daha doğrusu iktidardaki grubun yara
rına hareket ettikleri takdirde, bu faaliyetler si
yaset değildir şeklindeki ayrımı elde tutmanın us
taca formülü budur. 

Bu itibarla, eğer modern demokrasilerin ve 
Anayasaların, Anayasa hukukunun esaslarına bir 
nebzecik vâkıf isek ve şayet Türkiye'de çoğulcu 
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bir demokrasinin yerleşmesine taraftar isek, şa
yet bir hayli değiştirerek aslım, esasını yitirmiş 
bulunan Anayasanın geride, ayakta kalmış mili-. 
raplarmı da yıkmamak istiyorsak, bu kurumların 
siyasetle meşgul olmalarını Önleyici maddenin 
çok eskiye dönük, çok eskide kalmış siyaset, anla-
mıylc mezcedilerek, gerçekte «tabi» kurumlar hali
ne getirilmesine çalışma gayreti Türk toplumuna 
zarar verir. Belki biran için bâzı siyasî iktidar
lara baskı aracı olarak kullanma imkânı veren bu 
kanunlar, günün birinde mutlaka patlamalara, şu 
veya bu dengesizliklere sebep olur. Bu itibarla, 
madde 4'ün altındaki ek maddenin, aslında 2 nei 
maddeye gittiği belli, ama şimdiki kalışıyle de 
hiç bir anlamı, olmadığı aşikârdır. 

Bu itibarla, lütfediniz eğer mümkünse, beni 
dinlediniz; bilgilerinize itimadım olması gere
kir, varsa çaresi bunu salı gününe kadar bıra
kınız. Biraz daha bilgilerimizi tazeleyici kitap
lar karıştıralım ve ikinci maddenin tekrar mü
zakeresini yapalım. Bu maddedeki şekli o za
man muhafaza edelim. Aksi takdirde bu odala
rın mezarlaıının başına Fatihadan başka hiçbir 
anlam taşımayacak bir kanunu geçirmiş olur
sunuz. bu Fatiha okumaktır. Bunun Türkçe si, 
kanuncası budur. Yapmayınız bunu. Çoğulcu 
demokraside hiçbir grubu ve sınıfı Anayasanın 
veıdiği haklardan mahrum bırakamazsınız. Si
yaset olmayan şey yoktur. Sınıfsal olsun, züm-
resel olsun, tabaka olsun, efendim bulunma yer
leri bakımından olsun, veya meslekleri bakı
mından olsun her zümrenin birbirleriyle ger
çekten savaşını ifade eden siyasal atılımları ci
hetteki tasvip edilecektir. 

Arkadaşlarım, Ortak Pazar hakkında Tür
kiye makine mühendislerinin hazırladığı araş
tırmada öne sürülen teklifler, fikirler veya red
diyeler, kabuller veya Ankara'nın havasının 
kirlenmesi konusunda hazırlanmış bir araştır
manın içinde Türkiye'nin enerji siyaseti ister 
istemez vardır. Türkiye'nin enerji siyasetinde 
yanlış adımlar atmış iktidarların tutumlarını 
eleştirme hakkı, o araştırmayı yapan ihtisas sa
hibi kişilerin odalarının elindedir, elinde olmak 
gerekir. Aksi takdirde siyaseti siz, biz böyle 
yaptık oldu, böyle yazıldı, böyle yapılsın biçi
minde anlarsanız bu, Türkiye toplumunu zorla 
iterek, kakarak hangi gayeye hadim okluğunu 
bilmememize rağmen gördüğümüz odur ki, ge-
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rilere götürmeye çalışıyorsunuz. Hiç değilse bu 
maddeyi buradan çıkarınız veya bırakınız ama, 
ikinci maddenin tekrar müzakeresine imkân 
veriniz. 

Saygılar sunarını. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is

teyen sayın üye?.. 
HAYDAR TUNÇNAKAT (Tabiî Üye) — 

Söz istiyorum efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben de söz 

istiyorum Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Tunçkanat, 
HAYDAR TUNÇNAKAT (Tabiî Üye) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Bu maddenin Millet Meclisinden gelen şekli

nin son fıkrasında, «Hiçbir şekil ve surette si
yasetle de uğraşamazlar.» deniyordu. Bu fıkra 
•Komisyonda görüşüldü ve «Siyaset» kelimesi
nin çok genişleyen bir anlam kazandığı ifade 
edilerek, meselâ mesken politikası, mesken si
yaseti, ulaştırma siyaseti, haberleşme siyaseti 
gibi birtakım anlamlara daha geldiği için bu
nun çok karışıklıklara yol açacağı görüşü üze
rinde ittifaka varıldı ve bu nedenle madde Se
nato Komisyonundan çıktığı şekilde; yani son 
fıkrası çıkarılmak suretiyle kabul edilmişti. Fa
kat, bundan evvel yine bir arkadaşımızın ver
miş olduğu önerge ile «siyasetle uğraşamazlar» 
şekli kabul edildikten sonra, hakikaten bu mad
denin anlamı kalmadı. Çıkarılması hakkında 
bir önerge varsa ben iltihak edeceğim. Bunda 
büyük fayda vardır ve hiçbir mahzuru yoktur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Ben bu tasarının tümü ve maddeleri üzerin
de hiç söz alacak değildim; fakat senelerce ar
kadaşlık yaptığım Sayın Gündoğan'ın buradan 
kamu kuruluşları hakkındaki mütalâalarını ve 
Anayasa ile karıştırıcı sözlerini duyduktan son
ra, kamuoyunun bir açıklığa varabilmesi için 
bir iki söz söylemeyi zorunlu buldum. 

Kıymetli arkadaşlarım, Barolar gibi, Baro
lar Birliği gibi, Etibba Odası, Etibba Odaları 
Birliği gibi müesseselerin; kendi hak ve huku
kunu müdafaaya taallûk eden meselelerde, açık
ça beyanat vermeleri, kamuoyunu aydınlatıcı 

ı sözler söylemeleri, basın toplantıları-yapmaları, 
hattâ yürüyüş yapmaları kanunun himayesin-
dedir. Hiçbir surette bunların bu hareketleri si
yaset yapıyor mânasına gelmez. Kendi hakları
nı, vazifelerini kanunlar çerçevesi içerisinde 
müdafaa etmeleri ve onu halka anlatmaları, hak
sızlığa mâruz oldukları zamanda da, bu haksız
lığın yerinde olmadığını ifade etmeleri bir siya
set mahiyetinde telâkki edilmez. Binaenaleyh, 
Avukatlık Kanununda, «Baroların, avukatların 
siyaset yapmaları memnudur.» diye bir madde 
vardır ve yapamazlar da.. Şimdi bu demek de
ğildir ki, avukatlar kendi haklarına taallûk 
eden meselelerimi müdafaa etmesin, onları orta
ya koymasın. Hayır, böyle bir şey mevzu bahis 
değildir. Asıl mesele olan, siyaset yapma baş
kadır arkadaşlar, hak arama meselesi başkadır. 
Anayasanın himayesi altında bulunan kamu 
kuruluşları her zaman kendi haklarını müda
faaya yetkilidirler, ancak siyaset yapamazlar. 
Ne demektir, « siyaset yapamazlar»?.. 

Hükümetin ittihaz ettiği, kendilerini ilgilen
dirmeyen bir mevzuda beyanat veremezler; ga
yet tabiî. Ama bir Barolar Birliği müessesesi, 
başkanı ve idare kurulu Anayasanın tadili hak
kında ilmî bir meseleyi ortaya koyabilirler. Bu 
siyaset değildir arkadaşlar, bunu birbirinden 
ayıralım. Bunu Fikret Gündoğan kardeşim pek 
iyi bilir; ama burada bir hatâ olduğundan bah
sediyor. Hakikaten bir hata okluğu da zaten 
kabul edilmiştir. Arkadaşımız' Sayın Altaıı bu 
mevzuda biraz evvel kendisiyle görüştüğüm za
man bana söyledi. Bu madde zaten kalkacak. 
Onun için görüşmemiz bir haşivden ibarettir; 
fakat şimdi mesele biraz daha su üzerine çıksın 
diye bu sözleri söylemek mecburiyetini hisset-

.tim, özür dilerim kıymetli arkadaşlarım. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Komis
yondan bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bu Oda
lar Birliğinin memleket kalkınması ve bayın
dırlık, enerji, su, yol; yani mühendislikle ilgili 
konularda... 

BAŞKAN — Yalnız sorunuzun bu madde 
ile ilgili olması gerekir. 

Q~\Ş 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bu mad
de ile ilgili. 

Konularında memleketin, Hükümetin ve
ya Devlet Plânlamanın yaptığı plânlar konu
sunda verdikleri beyanatlar siyaset sayılacak 
mı, sayılmayacak mı? Bunun açıklığa kavuştu
rulmasını Komisyondan rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE İMAR -

İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN SA-
LİHOĞ-LU (Sakarya) — Sayın Başkan, hiç 
şüphesiz bunları kendi meslekleri ile ilgili mev
zularda tıpkı Baroların, Anayasa değişikliği 
bir yasaldır, o mevzuda fikirlerini söyleyebilece
ği gibi, burada da teknik konularda fikirlerini 
söylemelerinde hiçbir mahzur olmayacaktır. 
Ama, herhangi bir yerde siyasî organın yaptığı 
herhangi bir yatırıma hayır bu burada değil, 
falan yerde olması lâzımdır, şeklinde müdahale
de bulunmak değildir. O teknik yapının, yapı 
tekniği, bakımından şöyle olması daha iktisadî
dir şeklinde eleştirilmesinde hiçbir mahzur yok
tur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hükü
metten veya Komisyondan bir sorum olacak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gün doğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu oda
lar ve kurdukları birliğin kendilerine taallûk 
eden konularda ya da dolaylı olarak ilgilendik
leri konularda yaptıkları bilimsel araştırmalar, 
bu araştırmalar sonucunda meydana çıkan so
nuçların kapsadığı öneriler veya bu konularda 
güdülen politikaların yanlışlığı hakkında orta
ya koydukları ispatlayıcı belgesel beyanlar, ya
zılar veya kendi adlarına yapacakları birtakım 
neşriyat, beyanname, yayın, dergi, gazete, kitap 
basma gibi hareketler, bu memleketin meselele
rine değin her türlü faaliyetler siyaset sayıla
cak mı, sayılmayacak mı? Lütfen her iki yer
den de izahat rica ediyorum. 

Araştırmala,r, yayınlar, beyanlar, beyanna
meler, öneriler... 

(BiAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun efen
dim, bir önceki suale verilen cevaptan ki, mese
leyi zabıtlara intikal ettirme bakımından arz 
ediyorum; ben bunu siyasî tercihe müdahale 
edemezler, meslekleri ile ilgili teknik konularda 
her türlü davranışları; yani yazı yazabilirler, 
beyanat verebilirler şeklinde anladım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben so
ruyorum. 

BAŞKAN — Evet, 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi 

bu ülkede meselâ, barajlar yapma konusunda 
tutulan politikaların, bilimsel açıdan araştır
malar yaparak yanlışları, hataları, memlekete 
yararsızlıkları söylenirse, .araştırma mevzuu ya
pılırsa, neşriyat ve beyanname konusu yapılır
sa ve buna ilâve olarak doğru kalkınma politi
kaları ve diğer konular önerilirse, o zaman si
yaset sayılacak mı % 

(BAŞKAN — Evet efendim, Komisyon. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Usul hakkın

da söz istiyorum. Bu şekilde soru sormanın ne
den usulsüz olduğunu izah edeceğim. 

BAŞKAN —• Efendim, müsaade buyurun. 
Komisyondan veya Hükümetten sual sormak 
her üyenin hakkıdır. Buna müsaade buyurun. 

.SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başkan, 
sual sormakla siyasetle uğraşmanın tarifini yap
maya Komisyon bile beni bağlamaya mecbur 
değildir. Bu şekilde siyasetle uğraşma,. 

BAŞKAN — Ona gör'e cevap verir efendim. 
Bendeniz Tüzüğün verdiği bir hakkı, bir sayın 
üyenin elinden alma hakkını haiz değilim. Onun 
için müsaade buyurun, ona sayın Komisyon ce
vap verir efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA YE İMAR -
İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN SA-
LİHOĞLU (Sakarya) — Şimdi Sayın Başkan, 
bir evvelki soru da aşağı yukarı bu şekilde idi, 
zatıâliniz daha iyi tavzih ettiniz. 

Siyasî tercihler üzerinde konuşma mümkün 
değildir. Ancak yapının teknik yönü ile eleşti
rilmesi mevzu bahisdir. O da, ancak her orga
nın kendi ihtisası ile ilgili konularda söz sahibi 
olması mümkündür. Mes'elâ, Orman Mühendis
leri Odası, İstanbul Köprüsü üzerinde mütalâa 
beyan etmeye yetkili değildir. Onda İnşaat Mü
hendisleri Odası yetkilidir. Odalar, hep ayrı ay
rı ünite, ayrı ayrı teşekküllerdir. Diğer kısım
ları adlî organlar tayin eder. 

BAŞKAN — Evet, tamam. Tamam efendim, 
Kâfi. (O. H. P. sıralarından; sual sorabilir mi
yiz sesleri) Müsaade buyurunuz efendim. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Bendeniz sual so
racaktım, söz vermiştiniz. 

BAŞKAN — Görüyorsunuz ki; normal sü
remizi bitirdik. Yani eğer soracağınız husus ha-
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C. Senatosu B : 64 

kikateıı bu söylenenlerin dışında kaldıysa bu
yurunuz sorunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Evet Sayın Baş
kanını. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 
Müsaade buyurunuz efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Eğer Komisyon 

Başkanı cevabındaki bir noktayı açıklarken bu
yurdukları ifadeyi belki başka türlü buyursa-
lardı sual sormayacaktım. 

BAŞKAN —• Evet, sualinizi sorunuz. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Bendeniz buraya 

gelmeden evvel, beş altı sene evvel Sivas Sana
yi Odalarının bir araştırma kitabı çıktı. 

BAŞKAN — İzaha geçmeyiniz efendim. So
ru soracaksınız. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Bu sorunun ken
disi. 

Türkiye'deki üçüncü demir - çelik fabrika
sının nerede kurulacağı hakkındaydı. 

BAŞKAN — Başkana hitap ediniz efendim. 
Ben aracılık yaparım. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Öyle araştırmalar 
yapmışlardı k i : o kitabı kim okusa üçüncü de
mir - çelik fabrikasını Sivas a kın ardı; ama bu 
başka bir yerde. İskenderun'da kuruldu. O gü
nün Hükümeti Sivas Odasının ilmî araştırmasını 
kendi düşüncesine göre bir kenara itip kendi 
tercihlerini kullandılar. Bu bir siyasal tercih 
oldu. (A. P. sıralarından anlaşılmayan müdaha
leler.) 

BAŞKAN — .Müsaade ediniz efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Şimdi Sayın Sa-
lihoğlu verdiği cevapta derler ki; resmî etüt
leri yapacaklar; ama İstanbul Köprüsü veya 
falan barajın yapıldığına dair bir şey söyleme
yecekler. Zaten dünkü Hükümetin de bugünkü 
Hükümetin de siyaseti budur. 

BAŞKAN — Efendim siz sual mi soruyorsu
nuz, Komisyon Başkanını tenkit mi ediyorsu
nuz? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sual soruyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Hani neresi sual efendim, rica 
•ederim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Şimdi, burada; 
«bu odalar siyasetle uğraşamazlar» demek su
retiyle susturulmuş oluyorlar. Bu da Ilüküme-
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tin siyaseti oluyor. Öyleyse Hükümetin siyaseti 
susturma siyasetini buraya koymuyor mu? Su
alim bu. 

BAŞKAN — Evet, peki efendim. 
Sayın Türkmen, buyurunuz, sorunuz. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kanım. oradan konuşabilir miyim? 
BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. Madde 

üzerindeki müzakere daha bitmedi. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem 
arkadaşlarım; 

Konuşulan madde; «Siyasetle uğraşılmaz» 
tâbirinden hareket edilerek', bir siyasî teşekkü
lün hakları elinden alınmasın diye bir gayret 
sarfedilmek istenirken, aslında sorulan sualler
le bu teşekküle fenalık getiriliyor. Günkü, bu 
maddede siyasetle uğraşılmaz tabirinden kasıt, 
bu memleketin kalkınmasında teknoloji unsuru
nun en yetişmiş zümresinin politikayı kendisine 
meslek edinmemesi, yani muayyen bir partinin 
kazanması veyahut düşmesi istikametinde siya
seti kendine gaye edinmeyi önlemek içindir. Su
al soraıken; «Bunu da yapar im, bunu da ya
par mı?» şeklinde suallerle teşekkül hakikaten 
gü ç dıı ru i n a dü ş ü r ü 1 ü y o r. 

Odaların her halükârda kendi meslekleri ve 
hattâ kendi meslekleri dışında da sosyal hare
ketler hakkında ve bu oda mensubu kimselerin 
beyanda bulunmaları imkânı vardır. Meselâ 
bugün çıkacak, velevki mühendislikle hiç alâ
kası olmayan sosyal bir harekette, diyecek ki; 
ben bunu teknik eleman olarak tasvibetmiyo-
rum. Bu fikirdir, bu siyasetle uğraşmak değil
dir. Eğer dedikleri şekilde her şeyi böyle tah
dit edersek, bu teşekkülün aûyhine oluyor. Bu
nu bırakacağız, bu bir suç işlediği vakit, yap
tığı bir faaliyet siyasetle uğraşma vasfında ol
duğu vakit kaza merciine gidilir; o karar ve
rir. Şimdiden; «Efendim her halükârda kendi 
meslekleri ile mahzur kalarak ancak onun hak
kında beyan verebilir, bunun haricine çıktı mı 
siyaset olur» demeye ve bunu ne arkadaşınım 
sormaya ne de Komisyon Başkam arkadaşınım 
bu takrirle tahdide gitmeye hakkı yoktur. 

Binaenaleyh, politikada seçim kazanma, se
çim kaybetmemek gibi bir faaliyet içine gire
mez; fakat sosyal ha.re.kette bulunmayı menet-
miyor. Bu itibarla kelimeyi aynen bırakalım. 
«Siyasetle uğraşmaz» kâfidir. Diğer sualler ve 
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cevaplar hakikaten teşekkülün aleyhine olu
yor. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye 

var mı?... Yok. 
iBir önerge var, takdim ediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
228 sıra sayılı teklifin 4 ncü maddesiyle ko

nulan ek maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Alt an 

ıEk madde : 6235 sayılı Kanunun 32 nei 
maddesinin (€) ve (Tl) bentleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

(BAŞKAN — Takririnizi izah ediniz. 
NAİMT ALTAN .(Çanakkale) — Konuşma

cıların ışığı altında bilâbara izah edeyim Sayın 
Başkanım. 

©AŞKAN — Sayın Babüroğlu, buyurunuz. 
Takririn aleyhinde mi konuşacaksınız? 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca .S. Ü.) — Aleyhinde konuşacağım efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

iSELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) •— Sayın B<aşkan değerli arka
daşlarım ; 

32 nei maddenin (C) fıkrası odaların bağış 
alması konusundaki, yetkisini kaldırıyor. (H) 
fıkrası da odaların, jüri gibi hizmetlere üyele
rin girmesi halinde oradan odalara ödenti ver
mesini kaldırıyor. 

iŞimdi, bu bağış alma konusu bütün bu tür 
odalarda mevcuttur. Esnaf ve Küçük Sanatkâr
lar Kanununda bağış ve yardımcılar konusuna 
87 nei madde değinmektedir, ayrıca birlikte yi
ne bağış ve yardımlar maddesi vardır, gelir 
imkânı vardır. Türk Tabipler Birliğinde her 
türlü bağışlar ve diğer çeşitli gelirler kaldırıl
mamıştır. '6643 sayılı Kanunla kurulan Türk 
Eczacılar Birliğinde her türlü bağış ve diğer 
çeşitli hizmetler vardır ve bunun gllbi bütün 
derneklerde .bağışlar öngörüldüğü halde, bu 
Önerge sadece teknik personel odalarından bu 
bağışları kaldırın aktadır. 

Ayrıca Sayın Komisyon Başkanının da dâhil 
bulunduğu, değerli Parlâmanter arkadaşlarımı
zın hazırladığı bir tasarıda da ki, henüz tümü 

üzerinde, bu kanunun tümünü değiştiren, ol
dukça olumlu bir tasarıda da, bu maddeler ön
görülmüş. Yani siz arkadaşlarım bu tasarıyı 
beraberce hazırlamışsınız, isimleri okumuyorum. 
Diğer proje yarışmalarında elde edilen ödüller
den gelir alınması konusu bir ölçüde arkadaş
larını tarafından yanlış değerlendiriliyor zan
nediyorum. Bu çalışmalarda bir yarışmaya pro
je hazırlanırken, ilgili idare ile odalar arasında 
önemli bir alt çalışma yapılır. Anket çalışma
ları, istatistik çalışmaları ilgili oda ile ilgili 
daire arasında ücretsiz yapılır ve bu dosya ha
zırlandıktan sonra anket çalışmalarına, göre bü
ro hizmetleri ilgili oda ile tekniğin kendi özel
liğine uygun olarak yapıldıktan .sonra, o dos
ya üzerinden proje yarışmaya çıkarılır ve bu ya
rışmaya çıkarılan projeye yarışmaya girecek 
klşi'c.Cn sicille i l /şimdiye kadar bu tür hiz
metlere girip girmedikleri ve bu tür hizmetler
de kanırjya yardımcı olup olmadığı konuların
da da, yine .edanın bir çalışması vardır, eda bu 
çalışmaların tümünü karşılıksız yapar ve oda, 
genel kurulların kararıyle ve bu tür hizmetlere 
giren arkadaşlar' sağladıkları gelirlerin ta
yin! edilen ö "çildeki kısmını odanın yapmış ol
duğu bu -h'izmcb karşılığı verir. Binaenaleyh, 
karşılıklı anlaşma ile sağlanan bir gelir olup 
başka odalara da konulmuş olan gelirdir. 

Şimdi, îstau'bul şehrinin nâzım imar plânı 
yarışmaya çıkarrsa, bunun alt ça'lışmalarrni'n 
binlerce lira tutacağım takdir buyurursunuz. 
İstanbul şehrinin endüstri şehri mi olması, yok-
r,a turistik şehir mi olması, Istanibul şehrinin 
çevresinde teşvik: t edimlileri yi e bugün olduğu 
gibi sanayi siteleri kurulmak sureliyle îstan1-
'bııl'un geleceğinin tehlikeye sokulması mı ki, 
suların kirlenmesi, hava kirlenmedi ve orada
ki suların istanbul'un artacak nüfusuna, ayrıl
mış olması dolayrâiy'îe bu tür tedbirlerin doğ
ru olup olmadığı, yarışmadan önce ilkeler ha
linde odalardaki görevli arkadaşlarla çalışı
lır, yapılır; ondan sonra 'bu çalışmalar üze
rinde bir yarışmaya sevkcdrlir. Yani, bunlar 
da politik sayılmaz. Istan'bul kentinde endüstri 
laır-ıılnıasıylc D.oğu'da kımrlnıası hakkında tek-
üii.k bilgi söylemek de politika değildir, işte bu 
hizmetle.İn çalışmaları, odalarda yapılır. Bina
enaleyh, bu hikmetlerden belir i yüzdelerle 

şılığı, odanın 
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arkadaş'.arıma duyurmak isterim ve bunu da 
genel kurullar denetlerler. Eğer, bu kötü kul
lanılıyorsa gcrok Maliye murakıplarının ge
rekse genel kurul murakıplarının demetimi al
todadır. Hele bağış maddesini buraya koy
mak, diğer odalardan tamamen bir ayrıcalık 
getirmek demek oluyor. 

/Bu bakımdan 'bu teklifin, özellikle teklif 
sahibi tarafından izah edilirken düzelti'me
şini istirham ederim ve teklifin kabul ediime-
mesidi rica ede ram. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, lehinde. 
:BEFET RE'ivDEOİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Bir meslek kumlusunun, kuru uşundaki ha

tanın tashihi mânasında 'bir teklifin üzerinde 
görüşmeler yapılıyor. 

Muhterem arkadaşlar; bir meslek kuruilu-
şıınu Türkiye'de egemenlik ka'kkınııı kulla
nıcısı gibi, Anayasanm 4 ncü maddesindeki 
egemenlik hakkını kimler kullanır, meseleyi 
oraya kadar götürdük. 

Mesele nereden geliyor, müsaade ederseniz 
kısaca izah etmek istiyoıum:. 

Bu kanunun bir 32 nei maddesi var; her 
demeğin, her meslek t eş ciddi rü nün bir geliri 
•vardır, muhterem arkadaşlar. Nedir geliri? 
Bir cemiye t ki üye 'kaydiyesinden, duhuliye
sinden, neşriyatından, yaptığı toplantılardan, 
balolardan, piyangolardan geliri olur; ama bu
rada öyle değil. Xe yapmışlar? Anayasamız di
yor ki, herkes eşit olacak: Barolar biriliğine 
Yermeyeceksiniz, sanayi oda arma vermeyecek
siniz, esnaf teşekküllerine vermeyeceksiniz, 
doktorlara vermeyeceksiniz, dişçilere, eczacı
lara vermeyeceksiniz; ama burada getireceksi
niz bir ayrıcalık yaratacak hakkı, getirip bu
raya kayacaksınız, olmaz bu. 

Bakın ne diyor; hu oda âza kaydiyesi alır, 
âza yıkık aidatını alır; iki, vesika ücretleri 
alır; üç, neşriyat hâsılatı alır; dört, bağış ve 
yardım alır; beş, para cezaları alır; altı, iş
tiraklerden: nıütcve lit kârlar alır; yedi. 

Pimdi, evet; hükmî şahsiyet olarak bâzı 
müesseseler kuracak ve kendi kanununun içe
risinde onlardan kâr da alacak; ama bunun 
dışında ne alacak? Hizmet kargılığı alman üc
retler. 

Muhterem arkadaşlar, oda hükmî şahsiyeti 
oııbcs kişiden meydana gelir; kime hizmet 
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edecek? Oda mensuplarına hizmet edecek. Bu 
'Oda mensuplarına hizmet •etmek için kurul
muş, âzalığı onun için; bunun dışımda ne gibi 
ücret alacak? Başka türlü ücret alması müm
kün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bir tabipler odası 
hükmî şahsiyeti, oda idare heyeti hasta mua
yene eder, reçete verir mi? Bir eczacılık oda
sı reçete yazar, eczane açabilir n.i?.. Açamaz. 
Bir esnaf teşekkülü 'bakkal dükkânı açabilir 
mi?.. Açmaması lâzım. Peki, hizmet karşılığı 
alınan ücret nedir öyleyse; hangi hizmetin 
karşılığı 1. Zaten kendi meslek mensubuna, hiz
met etmek dçln kurulmuş bir oda değil mi bu? 
Kendi üyelerine hizmet karşılığı ücret a an bir 
oda olur mu? Dünyamın neresinde görülmüş 
bu? Bii' baro idare heyeti avukatın arzuhali
ni yazacak ve o avukattan ücret alacak, müm
kün mü bu? 

Bu memlekette vergiler var, kanunlar var 
muhterem arka da şiarım. Peki, bu oda nereye 
vergi verecek, kime vergi verecek? Şimdi 
bir mühendis on bin liraya proje çizecek, bun
dan da oda, hizmet karşılığı ücret alacak ve 
öte'kinin geliri düşecek. Peki, bunun gelir 
vergicini kim verecek?.. Yani, bu maddeyi an
lamak mümkün değil. 

.Hizmet karşılığı ücrot, Bir baro idare he
yeti, avukatın yazdığı temyiz lâyihasınla. diye
cek ki, sen beşyüz lira aldın, elli lirasını oda
ya ver. Başka m es kaderde olmayan bu şey bu
rada niye var? 

Bu, Anayasanın esirlik ilkesini zedeleyen 
bir maddedir muhterem arkadaşlar. Meslek te
şekkülleri meslek mensuplarına hizmet ede
cekler. Sayın Cfündoğan'm dediği gibi. millî 
hâkimiyeti temsil etmeyecek, yek: öyle şey. 
Biz, kendimize orlak kabul etmiyoruz .muhte
rem. arkadaşlar; millî hâkimiyeti kimlerin tem
sil edeceğini Anayasanın 4 ncü maddesi gös
termiş ve bumun dışında buna iştirak, ortak, 
şirket var mı? Kabul ediyor musunuz? Türki
ye'de politikayı kimlerin yapacağı belli; bu
nu 56 ncı madde göstermiş. Demokrasinin vaz 
geçilmez unsurları partiler yapar politikayı; 
ama herkes İlmî neşr'yatım yapar, meslek men
suplarının tekâmülü için gerekli tedbirleri 
abr, memlekette teknik imkanlarım memleket 
hizmetinde gelişmesi için yardımlarını yapar. 
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Arkadaşlar, adalar birliğinden plânlama 
mütalâa alacak; onlar neşrederler, plânlama 
da okur. Eğer, bu memlekette ilimden istifa
de edeceksek üniversitelerimiz var, üniversite
ler ne güne duruyor, Devlete yardımcı olmak 
için. 

'Bunlar akla, mantığa uymayan ipe sapa gel
mez sözler; 'böyle meseleleri bu Senato huzuru
na getirip, efendim, .memlekette âmme .hizmetini 
göreceğiz demek: ne demekf. Muhterem arka
daşlar, âmme hizmetini kim görür'? Kanunlar 
var, Anayasa tayin etmiş. Peki, Devlet ne hiz
met g'öreeek? Mühendis odaları âmme hkımeti 
görecek de Devlet ne hizmeti görecek"? Bunla
rı birbirine karış tır.ıııamak lâzım, meseleleri iyi 
ayıklamak lâzım. Kanunların, hukukun, Ana
yasanın içinde olacağız; ama bütün bunlara da 
müsamaha edeceğiz. Yok böyle bir şey. 

Bir nokta daha var, muhterem arkadaş1 a-
rıın: Meslekî müsabakalarda derece ve man
siyon alanlarla jüriye âza seçilenlerin alacak
ları paraların yüzde beşleri. Ne kadar entere
san, bunlar olacak işler değil. 

Arkadaşlar; oda şirket mi, iş yapan adamla 
ortak mı? Mühendis pıoje çizecek, beş bin li
ra alacak veya jüriye katılacak ve üç, beş bin 
lira ücret alacak; oda diyecek ki, erendim, sen 
mühendis olmak sıfatiyle jüriye girdin ver 
parayı. Nerede görülmüş bu haraç? Bir mühen
dis müsabaka kazanacak, bir teknik eleman 
müsabaka kaşanacak; oda diyecek: ki, ve*- pa
rayı. Bu, doğrudan doğruya haraçtır, bizim 
Anayasamız bunu m en etmiş. 

Bu kanuna, hukuka, eşitlik ilkeseline ver-
ıgi kanunlarına ve daha aklınıza ne gelirse, hiç
bir yere uygun değil, hepsine aykırı. Yani, 'bu 
durumu bir şeye uygundur diyemezsiniz. 

Ya.rm, baro idare heyeti çıkarsa, avukatla
ra derlerse ki, yazdığınız arzuhallerden, ta-
k.lbet t iğiniz dâvalardan yüzde 'beş verin. Ta
bipler odası, her ameyiatta.ıı yüz lira, elli lira 
vereceksiniz derse nereye gider bunun ucu? 

Madem ki, onlara vermedik, meslekî teşek
küldür; hakları menfaatleri münafaa edecek, 
öyleyse 'bir eşitlik ilkesini de sokalım buraya. 

Bu kanun çok eskiden çıkmış; çıkarken 
bir sürü yönleriyle gözden kaçmüş, 1931 Ana
yasanın hudutları işerlsine girememiş kanun
lardan birisi de budur. Su getirilen teklif bu 

teşekkülü de 1961 Anayasasının hudutları içe
llisine getiriyor. 

Bu sebeplerle bu takrirde belirtilen hu
sus, hakikaten eşitlik ilkesini getirecek, der
neği, meslekî teşekkül olarak kendi mensupla
rına hizmet ettirecek duruma getirecektir. 

'Takrire bu sebeplerden iltifat edilmesini 
rica eder saygılarımı sunarını. 

BAŞKAN — Önerge sahibi önergesini izah 
etmiyor. 

Hükümet ve Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim?.. 

SELAHATTİN BABÜROÖLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Komisyon Baş
kanına yerimden bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN —• Geçti efendim. Madde üzerin
de sorabilirsiniz. Önergenin Komisyonla ilgisi 
yok. Yani, halen önerge üzerinde muamele ya
pıyoruz, madde üzerinde değil. O bakımdan, 
Komisyon ile ilgisi yok. 

1NEJA.T SARLICALI (Balıkesir) — Önerge
den sortra maddeyi oylayacaksınız, Sayın Baş
kan, 

BAŞKAN _ Evet efendim. Maddeyi .oyla
madan sorabiliı ; ama, önergeyi oylamadan ol
maz. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor
lar mı?.. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA YE İİMAR 
- İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
SALİHOĞLU (Sakarya) — Takdire bırakıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?. 

BAYTEBIELIK BAKANLIĞI MÜSTEŞA
RI HAMDİ ŞEEBETOİOĞLU — Takdire bıra
kıyoruz e fendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
yi takdire bırakıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edll-
nııscır., 

.İv,-.Sayın Babüroğîu, sorunuzu sorunuz, ıbuyu-
nunuz. 

.SELÂHATTİN BABÜBOĞLU (Cumjhurbaş-
kanınca S. Ü.) —• Bir bakanlık, odadan, bir 
araştırma, bir etüt istese, bu araştırma ve 
etüdün karşı]iğini burada oda yönetim ku
rulu yapacak değildir, kendi meslekdaşları 
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arasında kuracağı komisyonlar, ya da kendi 
yönetim kurulundan ihtisasîı elan kişilere 
yaptıracaktır. Bir masrafı vardır, odanın. Bu 
masrafın' 'karşılığında oda bir şey almayacak 
mıdır1? Almayacak ise Anayasanın 102 nci mad
desindeki «Angarya» meselesi bu hususla na
sıl bağdaştırılmış olacaktır"? 

Bunu öğrenmek istiyonum. 
BAŞKAN •— Komisyon?.. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE İMAR 

- İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
SALİHOĞLU (Sakarya) —. Efendim, şayet 
herhangi bir bakanlık, herhangi bir teknik ko
nuda odadan teknik mevzu hakkında bilgi is
tediği zaman, oda bu hin uzmanı cilan, miiihen-
d'si gösterir, zaten. Faancadır, der. İlgili ba
kanlık o kişiyi karşısına alır, pazarlığın1! ya--
par ve o kişi ile onun arasında iş halledilir. 
Oda, sadece tavsiye edeceği adamı gösterir. 

SELÂHATTÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Durum anlaşıilmadı, Sayın 
Başkan; izah edeyim. 

bakanlıklar; odalardan, odalar, yönetim 
kurullarının da sorumluluğu altında araştır
ına yapılmayı kdeme'ktedniler. Oda., falan mü
hendis demiyor. Diyemez de zaten. Öyle olsa 
bakanlık -oradan alır. Oda 'bir 'bakanlıkta böy
le bir vazife verdiği zaman, bakanlık, ücreti
ni ödevecek inidir, ödemeyecek midir?. 

R A - iiiınun e; )i a! 
iiansriJigrn .ıstec 

ma:-raf yapmış ise, 

k, Saym Ba
yi malûmatı 
zaten onu ba--

bürağ'u. E 
vermekte b 
kanıktan ab ı ; "r - er. Sa-lı . 

Evet efendim, maddeyi ka.'bul edilen öner
ge istikâmetinde oylarınıza, arz ediyorum: Ka
bul tir--, Kaimi etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — 6235 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin sen fıkr asiyle aynı kanunun 28, 33, 
33 ve muvakkat 1 nei maddeleri yürürlükten 
ka .dininiştir. 

BAŞKAN -—• Madde üzeninde söz isteyen 
sayın üye?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (îatambul) — Söz is
tiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Cfüııdoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — .Sayın 

Bn^rarı, değerli arkadaşlarını; 
Bu madde, fevkalade büyük bir yıkıntıyı 

ığiayacak, gayet tehlikeli çığır' açacaiv 

maddedir. Şimdi arz edeceğim sebeplerle bu 
yıküiitıyı meydana getirecek ve bu tehlikeli 
durumları arz edecektir. 

Bir de bu madde, kaldırmak istediği mad
delerle, yari 6235 sayılı Anakanunun 34 neü 
maddesinde hüküm altına alınmış hususları da 
dolaydı olarak hükümsüz bırakmaktadır. 

Önce şu Anakanunun, 6235 sayılı Kanunun 
34 neü maddesini okuyalım, bu 5 nci madde ile 
yapılmak istenen şeyin ne olduğunu daha ko
lay anlamış oluruz. 

«Madde 34. — Yabancı müteahhitler veya 
yabancı müesseac/ler: 

T il ikiye'de Devlet daireleri ile resmî ve hu
susî bilûmum müessese ve şahıslara karşı re'sen 
veya yerli .müesseselerle müştereken taahhüt 
ettikleri mühendislik veya mimarlık ile alâka
lı işlerde yalnız bu işe münhasır kalmak ve 
odalar birliğinin mütalâasını almak ve Bayın
dırlık Vekâletinin tasvibinden geçmek şartiy-
le yabancı mütehassıls çalıştırabilir./» denilmek
tedir. 

Denek ki, yabancı mütehassısların çalış
t ı r ın bilmesinin şartı bu 34 neü maddede hü
küm altına, alınmıştır. Yabancı mütehassKian 
çalıştırmak isteyen müessese veya- kişilerin ön
ce odalar 'birliğinin mütalâasını almak zarun-
luğu karşısında bulunduğu, bir de Bayındır-
İJk Vekâietinin tasvibinden geçirilme'.!: zo
runluluğu bu maddede yer almıştır. 

Şimdi demek ki, bir kişi veya firma yaban
cı mütehassıs çalıştırmaya kalktığı takdirde 
6235 sayılı Kanunun 34 neü maddesindeki ve
cibeleri ve zorunlu işlemleri yapmaya, mec
burdur. 

Yapmadığı takdirde ne olur? Yani, odalar 
b'iliğinin mütalâası alınmadan ve Bayındırlık 
Vekâletinin tasvibinden geçirmeden bir kişi 
veya müessese yabancı mütehassıs kullanır
sa, kanun vazıı bir müeyyide uygulanmak ge
rekeceğini düşünmüş ve tutmuş 33 nci madde
de şöyi'e bir hüküm sevk etmiştir. 

ı«üladde 33. — Bu kanunun 33 ve 34 neü 
maddelerinde yazılı vecibeleri yerine getir
meyen yüksek mühendis, yüksek mimar, mü
hendis ve mimarlar Türkiye'de meslekî faali
yetten menedilirier.^ 

1 A, rsö istiyor Dizim o nci maddemiz, şım-caıoı 
tâdil teklif inde? «-G235 sayıh Kanunun 10 ncu 
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maddesinin son fıkras-ıyie aynı kanunun 28, 
33, 38 ve muvakkat 1 nci maddeleri yürürlük
ten kaldırılmıştır.,,» 

Demek ki, bundan sonra yabancı mütehas
sıs çalıştırmak isteyen 'kişi veya kurumlar ne 
odalar birliğinin mütalâasını almaya, ne de 
Bayındırlık Vekâletimin tasvibim ekle etmeye 
mecbur değiller. Filhakika 34 mcü madde du
ruyor; ama buna riayet etmeyen kişiler hak
kında uygulanacak müeyyide kalkıyor. Şim
di; 'gotiri'en teklifin 5 nci maddesini böyle ka
bul edetlim; bundan sonra Türkiye'de kişi veya 
kurumlar 34 ncü maddede tadadedilen hizmet
leri yaparken ne odalar birliğinin mütalâası
nı, ne de Bayındırlık Bakanlığının tasvibini al
maya mecbur olmayacaklardır ve böylece iki 
başlı tehlike ve yıkıntı başlayacaktır: 

Birisi, yabancı mütehassıs; burada «'Müte
hassıs» diyor, hiç/bir kayda talbi olmaksızın her
kes tarafımdan burada çalıştırılabilecek. 

Zaten Devlet sektöründe, özellikle uygu
lanan personel siyaseti ve politikası yüzün
den yetişmiş beyinleıüı göç ektiği bir dönemi 
yaşıyoruz, Türkiye'de. Özellikle teknik adanı 
ge'c-ü, yetişmiş beyin göçü Türkiye'nin en ca-
ııevindon vurulduğu bir faciadır. Türkiye, bu
rada milyonlar sarf ederek yetiştirdiği mü
hendis ve doktorun, biraz evvel arz ettiğim ve 
üzerine basarak tekrar ettiğim gibi, personel 
politikası yüzünden dışarıya kaçırıyor. 

Kim getiriliyor? Tabiî ayrıntılarını bilme
me imkân yok; fakat, çok işitmişliğlm var
dır, mütehassıs oldukları dahi sundukları ve
sikalarla gerçekten anlaşılmayan! öyle olup 
olmadıkları katiyen anlaşılmayan kişiler bu
rada yabancı ekonomilerin kurdukları ortak
lıklar içinde çalıştırılmak isteniyor. Bu, 5 nci 
madde ile bu sağlanacaktır. Sayın Bâbüroğ-
lu'ndan işittim, bu memlekette (Kendilerinin 
de dâhil bulundukları) bir işin yapılması sı
rasında o işin mütehassıs olmayan kişilerin 
nasıl bu memleketli başına felâketler getirmek 
üzere olduklarını; fakat Türk mühendislerinin 
veya personelinin buna mchnıa imkân (mâni 
olduğunu ifade ettiler. Bana öyle geliyor ki, 
Türkiye'de kalkınma süreci devam ettiği müd
detçe, evrensel çelişkinin bulunduğu nokta
da, az gelişmişlik yüzünden daima ya ser
maye, ya yetişmiş adam veya başka birtakım 

yollarla bu kalkınma sürecini dışa bağımlı 
hale getirmek isteyen bir çarpık kapitalizmin 
•gelişmesi işte böyle tedbirlere 'bağlı. Aksi tak
dirde, istenilen bu çarpık, dengesiz kapita
lizm. yerieşemez. 

Burası nasıl anlaşılmıyor anlamıyorum. 
Milliyetçilik dendiği zaman akla, insanın nü
fusunda isminin o millete ait bir kelimeyi e if a-
de edilmesi veya tâbiyeti hanesinde o mille
tin yazılması geliyor. Bu çok eski 'bir şey, tıp
kı siyaset veya politika mefhumunun bugün, 
biraz evvel Sayın Eeııdeei tarafından burada 

s ifa de edildiği gibi. Mi iiycteİiik, artık isini ve-
; ya belli 'bir taiblyeie mensup olmaktan çok 

başka ve geniş kapsadılar kazançlı. Gerçek m i1--
liyet'çiler, bu memleka:lii vaolıklannı yor al
tında ve yer üstünde ne varsa hepsini, ister ser
mayedarına, ister çalışama, ama mutlaka o 
milletin adamına vermek isteyenler ve onların 
elinde bıırakmak isteyenlerdir. 

Hangi kimse birtakım büyük sözler arka
sına gizlenerek, çarpık, dışa bağlı, te'celc', de
ğil insanları ülkeyi canevinden yakalayıp sö
mürmek isteyen sağlıksız kapitalizmin tarafta-
rıysa, omlar tekno.oji gellglr gibi, yabancı mü
tehassıslardan daha düşük düzeyde olan müte
hassıslarımız yerine daha iyi kişiler gelir gi
bi sözler sarfedecek, bu memleketi bağımlı ha
le getirenlerdir. 

Ortak Pazar ülkeleriyle yaptığımız anlaş-
•nıalar içinde on zorumuza giden noktalardan 
bilidir. Biz Ortak Pazara h anık ol gücü sevk 
etmek için çırpınan bir ülkeyiz. Katma Proto
kol yapılırken 1970 tarihinde istedikleıiırj'z-
den bir tanesi de, hanıkol gücünün Ortak Pa
zar ülkelerine rahatlıkla ve bol olarak gön
derilmesi idi. Ama, Ortak Pazar ülkeleri bize 
ibu konuda katiyen müsamahakâr olmadılar 
ve bizim isteklerimizi görüşmek üzere 1976 
tarihini tespit ettiler ve Ortak Pazarda yap
tığımız Katma Protokolda işçi gücünün... 

EFTHt TEVETOĞLU (Samsun) — Sabrı
mız likendi. 

FİKRET GÜNDOĞAlNr (Devamla) — îşçi 
gücünün ülkeler arasındaki cereyanını "bir 
lıükme bağlamış olmamıza rağmen, Almanya, 
bu Ortak Pazar Topluluğu ile yaptığımız an
laşmayı yıkarak, başka ülkelere! em işçi alınanın 
mukavelelerini yapmıştır da, bu ülkede buır-
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dan kimsenin haberi vardır dersem, biraz büh
tan etmiş olurum. Yoktur; ama, şimdi bizden 
hamkol gücünü bu kadar hassasiyet"e ve çok ile-
ıi'ki zamanlarda anlaşmaları ihlâl ederek al
mayanlara kargı, biz bu maddeyi kabul eder
sek, kapılarımızı yetişmiş beyin gücümüzü 
buradan kovma, onun yerine ne oklukları be
lirsiz birtakım kimseleri getirme ve o yollar-

ir sağlama yoluna ay rz dan birtakım bağlılıkım 
demektir. 

Bunları söyleyeceğiz, istediğiniz kadar çır
pınınız, istediğiniz kadar suçlarınız, istediği
miz kadar eski terimlere ve eski anlayışlara 
ıbağlı kalınız, biz bu yeni dünyanın, yeni bir 
unsuru olmanın yolunda daima önder olaca
ğız, bu memleketin kaşına gelen felâketlerin 
% 99,9'u yabancılardan gelmiştir. Hiçbir kim
senin şek ve şüphesi olmasın ki, Türkiye'nin 
batış tarihi kir kelimeyle ifade edilir; yaban
cı clji girmiş, ta 1922'ye kadar 300 yıl burada 
Türkiye'yi her bakımdan elinin altında bir ya
rı müstemleke gibi kullanmıştır. 

Lütfen bu maddeyi bütünüyle çıkarınız bu 
kanundan. Yabancı buraya gelirken çok da
ha ağır kayıtlara tabi tutulsun, 6235 sayılı 
Kanunun 34 ncü ve 38 nci maddelerindeki ya
zılı hükümleri kâfi değildir, onlar şiddetlen
dirilsin ve petrolde, madende, sanayide ve 
teknolojide, mühendislik hizmetlerinde ya
bancıların hu memlekette ülkeyi ekonomik ba
kımdan, sosyal bakımdan, kültür bakımından 
bağımlı hale getirmelerini önleyici tedbirler 
alınsın. Komisyondan rica ediyorum. Hükü
metten rica ediyorum şeref 'onların olsun, bir 
takrir versinler bu maddeyi metinden çıkar
sınlar. Saygılar sunarım. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA YE İMAR 
- İSKÂN KOALİSYONU BAŞKANI OSMAN 
SALİHOĞLU (Sakarya) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sal İh oğlu Komisyon 
Başkanı. 

BAYINDIRLIK. ULAŞTIRMA YE İMAR 
•- İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
SALİHOĞLU (Sakarya) — Muhterem arka
daşlar, Komisyonumuzda bu madde üzerinde 
hassasiyetle durduk. Sayın Cihat Alpan Paşa 
da Komisyonumuz üyesidir, ben aman bu me
seleyi iyi halledelim dedim ve kendileri ka
nunda haklıdırlar, şimdi bende size şuradan' 

okuyacağım göreceksiniz ki, Sayın Gündo-
ğan'ın dediği gibi bir vaziyet yoktur. 

Şimdi, eski kanunun yani, 6235 sayılı Ka
nunun 34 ncü maddesini okuyorum: 

«Madde 34. — Yabancı müteahhitler veya 
yabancı müesseseler: 

Türkiye'de Devlet daireleri ile resmî ve hu
susî bilûmum müessese ve şahıslara karşı re' 
sen veya yerli müesseselerle müştereken taah
hüt ettikleri mühendislik veya mimralık ile 
alâkalı işlerde yalnız işe münhasır kalmak 
ve odalar kirliğimin mütalâasını almak ve Ba
yındırlık Yekâletinin tasvibinden geçmek şar
tıyı e yabancı mütehassıs çalıştırabilirler..» 

Bu 34 ncü madde. 38 nci madde: 
«Madde 38. — Bu kanunun 33 ve 34 ncü 

maddelerinde yazılı vecibeleri yerine getir
meyen yüksek mühendis, yüksek mimar, mühen
dis ve mimarlar Türkiye'de meslekî faaliyet
ten menedilir] er.'» 

Şimdi, 'buradaki madde ile kanununun 23, 
33 ve 38 nci ve muvakkat 1 nci maddeleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 34 madde ki, hepsini 
ihtiva, ediyor. 34 ncü maddeyi biz komisyonda 
arkadaşarıma beraber mütaâa ettik, bu mad
de varken ve hepsini kapsıyor; binaenaleyh 
öteki bir haşiv mahiyetindedir lüzumu yok de
dik ; ama şunu arz edeyim deminden beri de 
telâş içindeyim, bu yabancı mühendislik mev
zuunda daha kuvvetli, daha ağır bir madde 
getirirseniz I\b misyon olarak ona da iştirak ede
riz. Saygılarımı arz ederim. ; 

BAŞKAN — Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Bu maddede ben kısaca mâruzâtımı sizle
re sunacağını, belki münakaşa da .ortadan kak 
kar. Bir önerge vermiş bulunuyorum, 'bu mad
demin 28, 33, 38 ve dolayısiyie 34 ncü madde
sinden doğan ihtilafları kaldırmak için, bu 
maddelerin bir kere metinden çıkarılmasını 
teklif ediyorum ve muvakkat 1 nci madde esas 
anakanunda mevcut iki aylık bir tatbikatı 
ic ab ettiren ve ölü madde haline " geldiği için 
esasen kanunun metninde kalır, fakat kalk
masına lüzum yoktur. Yalnız, burada mühim 
olan esas amakanunun 10 ncu maddesinin son 
fıkrasıdır, burada, «Yüksek haysiyet divanı
nın verdiği nihaî karar kat i ;olur ibaresi» kar-
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mış, ioııclan sonra gelen hüküm Anayasa Mah-
kenıez.iy'e ı'ptal edilmiş ve burada bu -kalmış 
bulunduğu için bunun kald.rılnıasını is'temek-
teyim ve önergem bunu âmirdir. 

Yani, son şekli itibariyle 5 ncd maddenin 
şu şekilde tadilini teklif etmiş bulunuyorum. 

«Madde 5. — 6235 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırıl
mıştır.» demek suretiyle ve burada mahzur
larını bertaraf etmek kolaycli'r ve dolayısryle 
bu şekildeki 'bir önergeden mütevellit bu ko
nuşmaların olmasına lüzum kalmaz. Saygıla
rımla arz ederim. 

SELÂHATTÎN BABÜROĞLÜ (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, ben de önerge
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu konuşacak 
misimiz ? 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Bu açık
lama karşısında vazgeçtim. 

(BAŞKAN —- Vazgeçtiniz. Madde üzerinde 
başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. Şimdi, 
efendim maddeyle ilgili 5 tane önerge var. 
Sayın Babüroğlu önergesini geri alıyorlar. Sa
yın Nahit Al tan sizde mi bu konuşmanızla ge
ri alıyorsunuz? 

NAHİT ALTiAN (Çanakkale) — Arz et
tim efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, ^tüzüğümüze göre ve
rilmiş olan önergelerin önce bir hükmün çıka
rılmasını isteyenler, h-ilâhara değiştiriinıesind 
isteyenler, sonra da ilâve isteyen önergeler 
muameleye konur.. 

Bu sıraya göre önergeleri muameleye ko
yacağım. 

NAITİT ALTAN (Çanakkale) — Benim 
önergem de çıkarılmasına dairdir, zaten. 

BAŞKAN — Evet, bir önerge var; eğer 
ona diğer önerge sahipleri katılıyorsa yalnız bu 
önergeyi muameleye koyacağım. 

Sayın Güııdoğan'm önergesi «228 İS. Sayılı 
kanun teklifinin 5 mi maddesinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederini» diyor. 

Bu, İçtüzüğümüze göre önce muameleye 
konması gereken önergedir. Bunu -okııtuyo'-
rum efendim. 
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Yüksek Başkanlığa 
228 ı'S. Sayılı kanun teklifinin 5 nel madde

sinin metdnden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

C. II. P. Grup Başkanıvekdii 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — 5 ncı maddenin metinden çı
karılmasını isteyen önergeye Hükümet ve Ko
misyon katılıyor mu efendim?. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE İMAR 
- İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
SALİHOĞLU (Sakarya) — Efendim, Anayasa 
Mahkemesinin iptal ettiği mevzu var ortada. 
Onun için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
HAMİT ŞEEBETÇİOĞLÜ — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye katılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
228 S. Sayılı kanunun 5 ııci maddesinde yer 

alan ve 6235 sayılı Kanunun 38 ncd maddesi
nin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

C. H. P. Grup B'aşkanıvekili 
İstanbul 

Fikret Gündoğaaı 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, 'bendenizin de bir önergem vardır; hep
sinin birden çıkarılmasını istiyor. Daha şü
mullüdür. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Sizinki, 
Sayın Altanınki ve Sayın Baibüroğlununki 
«6235 sayılı Kanunun 10 ncu maiidteölniıı son 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır» şeklinde
dir ve üçünüzün önergesi de aynı mahiyette
dir. 

iM. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, 
orada 5 tane madde var, ben hepsinin birden 
çıkarılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi sizin önergenizi <oku-
yayıtm efendim: 
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«Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 nei 
maddecinin aşağıdaki şekilde 'değişikilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Madde 5. — 6235 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırıl
mış t ir.» 

Sayın Al tan ve Sayın Babüroğlu'nun öner
geleri de aynı maliyettedir. Üçünü 'birleştire
rek muameleye koyacağını. Sizin önergeniz 
değişiklik istiyor; ama biraz evvel okutmuş 
bulunduğum Sayın Gündoğanin önergesinin me
tinden çıkarılmasını istiyor, içtüzüğümüzün 
hükmünü daha evvel arz ettim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan önergesini 
geri istemekledir. Önergeleri geıi verilmiş
tir. 

Şimdi, aynı mahiyette olan üç önergeden 
bir tanesini takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

£23 S. Sayılı teklifin 5 nei maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Çanakkale 
Nakit Al tan 

.Madde 5. — 6205 sayılı Kanunun 10 neu 
maddesinin son fıkı ası yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, siz bu önerge
ye iltihak ediyor musunuz? 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Benim ver
diğim önerge de aynı. 

BAŞKAN — Aynı olduğu için üç önerge
yi birleştirerek muameleye koyuyorum. 

Hükümet ve Komisyon önergeye katılıyor 
nı u efendim?. 

yoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Kabul edren bu önerge istikâmetinde 5 nei 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Maddeyi .oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiş tir. 

.'Madde 7. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
7 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Mad'de üzerinde söz isteyen sa*-
yjn üye?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan. bir husus var. 

BAŞKAN — Nedir efendim ? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, 6285 sayılı Kanunun sonunda «Bu kanun. 
hükümlerini icraya Bayındırlık ve Adalet ve
killeri memurdur» deniyor. Şimdi yapılan de
ğişiklikte ise Bakanlar Kurulu yei'kill oluyor. 

; Bu maddeler yan yana nasıl gelecektir? Onu 
ha i1e de 1 i m diy o r um. 

BAŞKAN — Yani, diyorsunuz ki, değişti
rilme:-! yapılan anakanunun son maddesi «Ba
yındırlık ve Adalet Bakanları» diyor. Burada 
«Bakanlar Kurulu» deniyor. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Bal
kan, burada herhangi bir mahzur yoktur. Çün
kü, değişiklik ayrı bir kanunla getiriliyor. Bu 
ayrı kanunu Bakanlar Kurulu yürütecek, aııa-
kanunu da orada zikredilen bakanlıklar yürü
te e ek. 

BAŞKAN — Evet efendim.' 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde aleyhte Sayın Sar-
lıcalı, buyurunuz efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 

Cumhuriyet 'Senatosu Cenel Kurulunu bir 
gün fasıla ile iki gün uzun müddet nıejgul 
eden kanun teklifi şu sırada sonuçlanmıştır. 

Bütün üyelerin dikkat nazarından kaçma
mış olacak ki. bu teklif hazırlanışı ile, Millet 
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Meclisi Komisyonundaki görüşülmesiyle, Mil
let Meclisi Genel Kurulunda aldığı şekille, üs
telik o yetmiyormuş gibi, Cumhuriyet Senato
su Komosyonundaki büıündüğü tarz ve niha
yet Heyeti Umumiyemizde aldığı son şekil ile 
perişan bir teklif halinde gelip geçmiştir. 

Senelerden beri Senato Umumî Heyet.nde 
hiçbir teklif ve tasarının Umumî Heyette Ko
misyonun getirdiği anafikir müdafaa edilme
den bu tarzda ve rastgele değişikliklerle ge
çiştirildiği ve geçtiği görülmemiştir. Komisyon, 
G'cnel Kurulda yapılan her teklifi ve genellik
le A. P. kanadından g'elen ve o kanatılan yürü
tüldüğü belli olan tarzda.ki her takriri kabul 
etmiştir, Heyeti Umumiyenin takdirine terket-
nvştir, Komisyonda kabul edilen an>apreusibi 
müdafaa etmek için bir gayretin içerisine bi
le girmemiştir. Bu takdirde Komisyona dü
şecek en önemli görev, vazifesinden kısa za
manda istifa etmek olmalıydı. Ama, ne çare 
k :, o da nehrin akışına uymuş ve bu teklifin, 
gözleri önünde değiştirile değiştirile bu hale 
gelmesine göz yummuştur. 

Cumhuriyet Senatosu komisyonlarının hiç 
olmazsa bundan böyle bu türlü çalışmalardan 
uzak bulundurulmalarını can ve gönülden te
menni ederim. 

Sayın üyeler, hiç şüphesiz bu teklif başın
dan sonuıva ıkadar bir duygusal plânda yürü
müştür. Ne memleket ihtiyaçlarına cevap ve
recek, ne bir memleket gerçeklerine uyacak tarz
da değil, bir kızgınlığın, bir öç almanın sonucu 
olarak hazırlanmış ve öyle geçmiştir. 

EEFET EENDECİ (Samsun) — Beyefen
di, Cumhuriyet Senatosu kimseden öç almaz. 
Cumhuriyet Senatosu kanun çıkarır. 

•BAŞKAN — Sayın Eendeei, müsaade edin 
efendim. 

EEFET EENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, siz de böyle konuşmaya müsaade etme
yin. 

BAŞKAN — Efendim, fikir kendilerine 
aittir. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE İMAR 
- İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
SALİHOĞLU (Sakarya) — Komisyon da böy
le hitabedemez. 

BAŞKAN — Müsaade edin, ben cevabını 
vereceğim efendim. 

10 . 5 . 1973 O : 1 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE İMAR 
- İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
SALİHOĞLU (Sakarya) — Biraz sonra ben 'de 
cevap vereceğim, ama görecek şimdi. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
NEJAT SARLICALI (Devamla) — Şimdi, 

duygusal bir noktadan hareket ettiğiniz za
man makûl bir sonuca varmanıza imkân yok
tur. Duygusal hareket ettiğiniz zaman sonu
na kadar hatalı bir yolda yürüdüğünüz muhak
kaktır ve kendinizi o hatalı yoldan kurtarma
nıza maddeten imkân yoktur. 

Mühendis Odaları, İnşaat Odalara, Mimar 
Odaları Birliği kanunu gelir, değişir, değiş
tirilir, ilerler, geriler ama, burada meydana 
çıkan en önemli konu, Türkiye'nin açılan di
namizmini önlemek, Türkiye'de gerçek heye
canı önlemektir. Üniversitede, Teknik Üniver
sitede 6 sene okumuş, Avrupa'da yüksek kim
ya tahsili yapmış ve Mimarlık Fakültesini bi
tirmiş pırıl pırıl zekâların heyecanından ne
den kuşku duyarız. 

Adalet Partisi sayın sözcüsünün kürsüye 
getirdiği birkaç istisnaî misali Heyeti Umu-
miyeye teşmil ederek böyle bir sonuca var
mak bu memlekete yararlı olmak; değildir. 

Dağlarda tünel açan, ovalarda sulama ba
rajlarında çalışan insanların heyecanını ve 
•onların memleket meseleleri karşısındaki has
sasiyet ni ve düşüncelerini önlemeye hiç kim
senin, hiçbirimizin hakkı yoktur. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE İMAR 
- İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
SALİHOĞLU (Sakarya) — Burası seçim mey
danı değil beyefendi. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsa
ade edin. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Taraf
sız üyelerin tarafsız görüşleri bile sizi ikna 
etmeye kâfi gelmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Saıiıcalı bir dakika 
efendim. Zatidevletleıi bu kanun münasebeti 
ile Heyeti Umumiyenin kabul etmiş olduğu 
bir kanunun Heyeti Umumiyeyi itham eder 
şekilde, ona itibar etmez şekilde konuşmanıza 
ben müsaade edemeyeceğim. Onun iğin aley
hinde olan fikirlerinizi fikir olarak lortaya koy
manızı rica edeceğim. Yoksa, falan sakilde ka
bul edilmiş; kabul edilen bir kanun teklifinin 
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üzerinde artık, şundan edildi, bundan edildi sek
ilinde söz etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu, 
Heyeti Umunıiyenin kararına bir itiraz olur 
ki, o zaman demokrasi zedelenir. Lütfen aleyh'-
te olan fikirlerinizi dile getiriniz efendim. 

NEJAT SARLTCALI (Devamla) — O ka
dar kararlı hareket edilmiştir ki, geçmişte De
mokrat Parti zamanında çıkarılmış olan bir ka
nun, Adalet Partisi iktidarı zamanında ısrar
la ve büyük bir 'dirençle değiştirilmiştir. Bu 
meselenin bir aynı yönüdür. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Objektif 
'olduğumuzu gösteriyoruz. 

NEJAT SARLTCALI (Devamla) — Ne ola
cak? Devletler Kanunu Anayasa Mahkemesin
de, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ruhuna 
kökünden ve tenıe'lnden mani olan bu teklif 
kanunlaştığı takdirde hiç şüphesiz 'bütün ka
nun yolları araştırılacak ve 'bulunacaktır. Bun
da zerre kadar hiç kimsenin şüphesi olmama
lıdır. 

iSayın üyeler, şüphe etmeyelim ki, bu kanun 
memlekete yarar değil, zarar getirecektir. Te
menni ederim arkasından barolar için, arkasın
dan Tabip Odalara için, arkasından Veteriner 
Odaları için, ama sanmam Ticaret ve Sanayi 
Odaları için, diğer meslek teşekkülleri için bu 
türlü tedbirlerle karşılaşmamış olalım, (C. H. 
P. sıralarından bravo sesleri) 

O itibarla Cumhuriyet Halk partililer ola
rak 'bu kanunun kökünden aleyhindeyiz ve bu 
kanunu memlekete son derece zararlı buluyo
ruz. Saygılarımla (O H. P. sıralarından alkış
lar) * * 

jBAŞKAN —• Müsaade ederseniz Komisyon
la ilgili hususa Başkanlık olarak cevap ver
mek zorundayım; 

Heyeti Umumiycde bir iki defa aynı fikir 
tekrarlandığı için, yanlış olan bir hususu dü
zeltmek zorundayız: Komisyonlar Heyeti Umu
miye adına vazife görürler ve Heyeti Umumi
ycde kendi raporlarını savunurlar; anı a He
yeti Umunıiyenin noktayı nazarı ^belirdikten 
Sonra o noktayı nazara muhalefet etmek ve
ya. kaitılmak Komisyon için 'bir suç değildir, 
bir kusur da değildir. Komisyon, Heyeti Umu
miye adına vazife gördüğü için verilmiş olan 
önergeleri Komisyonda kabul edilen metne ay
kırı dahi olsa kabul veya redde yetkilidir. 

Müsaade ederseniz Tüzüğümüzün, maddesi
ni okuyayım: 

«Komisyonun salt çoğunluğu hazır bulunma
dığı takdirde gelmeyen üyeler önergeleri kabul 
veya ret için (Yani hu ifadeden şu anlaşılıyor 
ki; Komisyon önergeleri kabul veya redde 
yetkilidir) velev ki raporlarımın metnine ay
kırı da olsa re d için sözcüye yetki vermiş sa-
yıîiiiau-> Binaenaleyh, sözcü verilmiş olan 
önergeyi kabul veya redde şayet Komisyon üye
lerinin salt çoğunluğu mevcut değilse ver
dikleri zımnî yetki ile kabul veya redde yet
kilidir. Bu hususu kapatalım. Bir daha Ko
misyonun şu fikri getirdi ona. aykırı oy kul
landı gibi bir hususun tekrarlanmamasını rica 
edeceğim. Tüzük bu yoldadır. Bunu istirham 
ediyorum. 

Lobinde söz isteyen?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Daha önce 

verilmiş yazım var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuza]. 

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

İki oturumdur müzakeresi devam eden 'bu 
kanun teklifi üzerinde Yüce Heyetiniz ciddi
yetle durdu, meseleyi en uygun şekilde kanun-
laştırdı. Yalnız, bu teklifte getirilen hükümler 
üzerine, hepinizin bildiği giibi aylardan beri 
Türk kamuoyunun ciddî surotle alâkasını çek
mek maksadiyle ve bu yolda bir faaliyet yürü
tülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ben Türküm diyen 
mimar ve mühendis için Adalet Partisi olarak 
zerre kadar kötü düşüncenin içerisinde olma
dık, olmamız da mümkün değildir. Bu teklifi 
hazırlayan arkadaşlarımızın, böyle bir teklifle 
Yüce Meclislerin huzuruna gelişlerinin sebebi, 
hepinizin hatırlayacağı gibi, çok mühim mese
leler nazarı itibara alınarak bu teklif hazırlan
mıştır. Geçmişi çabuk unutmasa k, geleceğe ve 
dolayısı ile Türk Milletine büyük hizmetler et
miş olacağız. 

Değerli arkadaşlarını, her nedense kamu 
kuruluşlarını alâkadar eden meselelerde (özür 
dileyerek ifade ediyorum bu kürsüden birçok 
defa da ifade etmişimdir,) saym Cumhuriyet 
Halk Partisine mensup arkadaşlarımız birer si-
yanet meleği olur, hemen kanat gererler. Hepi
miz bu memleketin çocuğuyuz. Bizim için Ana-
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yasa kuruluşları da, bütün Türk Milleti de mü
savidir, değerlidir. Türkiye'nin yapılışında ve 
yaratılışında teknik elemanların yaşımız itiba
riyle 50 yıldan beri çektiği zahmeti göre göre, 
bile bile bu Yüce Meclise gelmiş insanlarız. 
Ovada barajlar kurarak hizmet eden kişileri, 
dağlan delerek tünel açan bu vatan çocukları
nı takdir etmeyen tek bir fert çıkmaz bu mem
lekette. Ama, Yüce Heyetinizin tadil ederek şu 
-son dakikada nreydaua getirdiği teklifte yeri
lecek, tenkit edilecek tek bir kelime bulunmaz 
sevgili arkadaşlarını; ama her kuruluş Anaya
sanın 12 nci maddesindeki hükümden bak ara
maya çıktığı zaman evvelâ kendi tutum ve dav
ranışına bakmalı, sonra da dönüp 122 nci mad
dedeki kuruluş imkânından yetki istemelidir. 
Benden evvel konuşan sayın sözcü arkadaşım 
bu kürsüden ifade buyurdular; gecen yıllar 
içerisinde yüzlerce, binlerce mimar ve mühen
dis gönç, bu kanundaki bir maddeden istifade 
edilerek ne bir lokma ekımek ihtiyacını temin 
etmek için kendisine iş verme imkânına ne de 
serbest çalışma imkânına kavuşturulmadı. O 
zaman bu değerli arkadaşlarım niçin bu kürsü
ye gelip de, cebinde mirmar ve mühendis dip
lomasını taşıyan bu gençler neden bu diploma
nın verdiği haklardan mahrum ediliyor deme
diler f. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Ucuz-
al. 

ÖMER UCUZAL (Devamla.) — Bir suni 
yazılar, bir sürü 'bildiriler.. Biz 'demiyoruz İd, 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bu memle
kete kanunlann verdiği yetki içinde çalışarak 
•hizmet etmedi. 

Değerli arkadaşlarım, 6235 sayılı, 7303 -sayı
lı kanunların hududunu aşarak birtakım mese
lelerin içine igirdÜklerini Türkiye'de kimse in
kâr edemez, ama elimizi biraz vicdanımıza koya
lım, gelip bu kanuna «Öç kanunu» diye bir isim 
takmayalım. Asıl, üç kelimesini bir yere koymak 
lazımsa - gayet açık söylüyorum- bu odaların 
birliğini »teşkil eden yerlerde yöneitim kurulu 
yetkisiyle vazifelendirilen kişilerin öç aldığını 
yıllarca bütün millet görmüştür. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Öce 
karşı öç!.. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi, yer 
değiştirmeyiniz lütfen. Tabiî sizin bir şeyiniz ide 
vardır; etki - tepki sisteminiz vardır, ama bu, 
Adalet Partisinde ye/ktur. Memlekete kim hiz
met ederse biz onun kölesiyiz, onun emrinde-
yiz; ama şu veya bu şekilde siyanet meleği gibi 
kanat germeye gelirseniz haksızlıklarınızı da 
size söylemek bizim vazifemiz. 

'Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teklifin tümünü oylarınıza arz 
•ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

III. - ^ BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

12. — Bayındırlık Bakanı Nurettin Ok'un, 
553.9 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, iki ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin kaldı
rılmasına dair kanun tasarısının bir geçici ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi (1/200, 
4/122) 

BAŞKAN 
rum. 

Bir önerge var, takdim ediyo-

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Kısa bir süre sonra yapımı bitecek olan İs

tanbul Boğaziçi Köprüsü ve çevre yolunun ula
şıma ve işletmeye açılabilmesini ve yeni geliş
melere göre kumlusu yeniden düzenlemeyi te-
iininen hazırlanan 5539 sayılı Karayolları Genel 
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Müdürlüğü Kuraluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
iki ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı, Millet Meclisince kabul edilerek Senatoya 
sevk edilmiştir. Kanunlaşıp yürürlüğe girmediği 
takdirde; 

a) Otoyol alanımda bir işletmeye başlana-
mayacağı, 

b) Kanun tasamsıyle getirilen şartlara ve 
yeni bünyeye uygun teşkilâlt kurulamayacağı, 

c) , İl yollarının Karayolları Genel Müdür
lüğüne bağlanması sebebiyle, arzu edilen şekil
de bu yolların yapım ve bakımının yürütüleme-
yeceği cihetle, can ve mal kaybını önleyecek, 
zaman ve giderde sağlayacağı tasarruf ile millî 
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ekonomimize büyük yararlar getirecek olan 
söz konusu kanun tasarısının biran önce ka
nunlaşması için havale edildiği komisyonlardan 
seçilecek 3'er üyeden kurulu geçici bir komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin Ok 
Bayındırlık Bakanı 

BAŞKAN — Efendim, gerekçesini dinl&di-
ğiniz Geçici Komisyon, İçişleri, Bayındırlık, 
Ulaştırma, Anayasa - Adalet, Bütçe ve Plân ko
misyonlarıdır; bu komisyonlardan üçer üye 
seçilmek suretiyle teşekkül edecek geçici ko
misyonda görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kaıbul edilmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

Bir başka önerge var, takdim BAŞKAN 
ediyorum. 

Yiüksek Başkanlığa 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmedi ile ilgili kanun ta
sarısının da önemine ve müstaceliyetine binaen 
birleşime devam edilerek müzakere edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

A. P. Grup Başkanı 
'Samsun 

Dr. Fethi Tevetoğlu 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
3'er üye alınmak suretiyle kundan geçici ko
misyon raporu (M. Meclisi: 1/782; C. Senato
su : 1/191) (S. Sayısıs : 256) (1) 

BAŞKAN — Önerge vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin «iki defa görüşülecek işler» kıs
mında bulunan 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının önemi, mahiyeti ve kanunlaş-
masmdaki Anayasal zorunluk dikkate alınarak, 
gündemdeki diğer bütün işlere takdimen, önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

İlhami Sancar 
Millî Savunma Bakanı 

(1) 256 S. Sayüı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kaıbul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Hükümet ve komisyon yerlerini almış bu
lunmaktadır] a r. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kaibul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Ekrem Öz
den C. G, P. Grubu adına, Sayın İsmen, Sayın 
Babüroğlu da şahısları adına söz istemişlerdir. 

Saym Özden, siz şahsınız adına da söz iste
mişsiniz, grup adına söz istediğinize göre şah
ısınız a lma konuşmaktan feragat ediyor musu
nuz efendim! 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Evet efen
dim, vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim. 
Sayın özden, Cumhuriyetçi Güven Partisi 

Grubu adına buyurunuz efendim. 

C. G. P. GRUBU ADINA EKREM ÖZDEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım ; 

İlerlemiş bu saatte gelen bu tasarı üzerinde 
birkaç hususa değinmek istiyorum. Grup adı
na yapacağımız bu konuşmada fikirlerimizi 
şöylece izah edeceğim: Anayasa Mahkemesi, Sı
kıyönetim Kanununun temel hükünılerinden 
birini ihtiva eden 15 nci maddesini iptal etmiş
ti. Aradan altı ay geçti bu kanun daha başka 
mühim işler yüzünden geni kaldı. Millet Mecli
sinin kabul ettiği uygun hükümlere Millî Sa
vunma Bakanı bâzı hükümlerinde eklenmesi ri
casında bulundu. Komisyonda bu zaruretlerde 
birlesen arkadaşlarımız bunların bir kısmını 
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kabul etmişlerdir. Halbuki, tasarının bekle
meye tahammülü yoktur. Tekrar Millet Mcdi
şine dönmesi büyük bir zaman israfını icahet-
tirecektir. Vazifesizlik kararlarıyle sıkıyönetim 
çalışmaları sekteye uğramaktadır. Mahkemeler 
vazifesizlik kararları vermeye başlamışlardır. 
Bâzıları talikler yapmış, zaman israfından kur
tulmak için bakanın M ediş metinleri dışındaki 
ilâve isteklerini geriye bırakmasını ve sıkıyö
netim sonunda daha esaslı bir tadille gelmesini 
rica ediyoruz. Zannediyorum ki, bu teklifimiz 
kendisince ka'bul edilirse, kısa bir müzakere
den sonra çok önemli olan bu tasarı, yalnız 
15 nci madde üzerindeki fikirler tebellür eder 
ve kahnl edilmiş olur. 

Bu suretle vazife meselesi halledilmiş olaca
ğı kanısındayız. Takdiri Yüksek Heyetinize arz 
ederim. 

Saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Sayın İsmen, buyurunuz efen
dim. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

256 sıra sayılı kanun tasarısını inceledik. 
Geçici Komisyon raporundaki açıklama; getiril
mek istenen değişikliklerde, iddia edildiği gibi, 
uygulama döneminde raslanan eksiklik ve ak
saklığı gidermeyi 'amaç gütmediği gibi, Ana
yasa Mahkemesinin bozma kararı doğrultusun
da bir değişiklik niteliği de taşımadığı için ha
vada kalmaktadır. 

Şu son iki yılda durup dinlenmeden değişti
rilen ve hâlâ da değiştirme özlemi içinde bulu
nulan 1961 Anayasasının Devlet iktidarı artık 
tek bir organda toplanmamalı, aksine birbir
lerine karşı görevli bi.r bağımsızlık durumunu 
muhafaza eden çeşitli Devlet iktidarı organları 
arasında paylaştırılmalıdır, temel felsefesi çok
tan zedelenmiş ve hu son getirilen tasarının ka
nunlaşması halinde demokrasiyi yoketme özlem
lerinin pereinleşeceği açıkça görülmektedir. Uy-
gulanagelmekte olduğu veçhile, yasama orga
nınca çıkarılan kanunların, Anayasaya uygun
luklarının denetleyicisi Anayasa Mahkemesinin 
kararları kolaylıkla bir kenara İtilmekte oldu
ğu her vesile ile saptanmaktadır. 

Sayın üyeler, kanun tasarısını incelediğimiz
de, bu 3 ncü maddenin (n) bendine 'bir fıkra ek
lendiğini göıaryoruz. Eklenen bu fıkrada; Sıkı

yönetim Komutanlığının, sıkıyönetim bölgele
rindeki Devlet, kurum ve organlarına, Hazine, 
özel idare, mahallî idareye veya sair kuruluş
larına gerekli tedbirleri aldırmak yetkisi de 
verilmek istenmektedir. 

Eski metinde, sıkıyönetim komutanlıkları, 
bölgelerindeki Hazine, özel idare ve belediye
lere ait bina, araç ve personelden yararlanma 
yetkisi veriliyordu. Halbuki ilâve edilen metin
de, sıkıyönetim bölgelerindeki Devlet kurum 
ve organlarının hukukî kişilikleri hangi seviye
de olursa, olsun Sıkıyönetim Komutanlığı emri
ne verilmek istenmektedir. Yani, komutan bu 
kurul ve müesesclcre gerekli gördüğü her tür
lü tedbirleri aldırtmak için emir ve talimat ve
rebilecektir. 

Bu hal; güvenlik gibi bir nedenle Devletin 
bütün kuruluşlarını güvenlik makamlarının 
emri altına almak gibi bir sonuç meydana geti
rir ki, maddenin yazılış tarzı Anayasadaki kuv
vetler ayrılığı sistemini tamamiyle tersine çe
virir. 

Devletin anailkelerine göre, idarenin emrin
de olan güvenlik makamları, maddenin bu ye
ni şekliyle Devletin emir ve komuta eden en 
yüksek idare organı haline gelmiş olur, bu ise 
Anayasanın açık sistemine aykırı bulunmakta
dır. 

Kanun tasarısının 4 ncü maddesinde, geti
rilmek istenen değişiklik, dalıa ziyade teknik 
hususlara delâlet ettiği kanun maddelerinin 
açıklıktan ibaret bulunmasıyle beraber, esasen 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma 
Teşkilât ve Vazife Nizamnamesi ile, Silâhlı Kuv
vetler İehizmet Kanununda koşulları belirtil
miş ve silâh kullanmayı iea-bettiren hallerle il
gili personele bu yetkileri kullanma enirini 
verdiği halde, kanunların yetkililere verdiği 
emrin kullanılması için ayrıca, sıkıyönetim ko
mutanlıklarına da bu hususta emirler verip, 
bunları münasip araçlarla ilân yolunda hüküm 
sevketmiş olması, uzun süreden heri devam eden 
uygulamalara bakılacak olursa bir nevi sindir
me veya yıldırma politikasiyle tedirginlik ha
linin devamında fayda görüldüğü kanısını uyan
dırmaktadır. 

Bu itibarla; eski metinden çıkarılan fıkra 
yerine, eklenen fıkraların sonuncusu tedhiş 
.•olaylarına, tedhiş yoluyle mukabele edilmek is
tendiğini gösteriyor. 
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5 nci madde, esaslı bir değişiklik getirme
mektedir. Yalnız, kanun, sıkıyönetim komutan
lıklarını korgeneral seviyesindeki komutanlar 
anasından seçerken, yeni metinde «çevre komu
tanlığı» gibi bir makam ihdas edilerek, buraya 
korgeneral veya koramiralden daha düşük rüt
bede komutanlıkların da getirilmesi yolunun 
açılması, sıkıyönetimi devamlı kılmak gibi bir 
maksadı ortaya koymaktan başka, daha az tec
rübeli komutanları ve fevkalâde haller uygula
masında yetkili tanınması da huzur değil, hu
zursuzluğu davet eden bir fikri uygulamak gibi 
görülmektedir. 

8 ve 12 nci maddelerde getirilmek istenen 
değişiklikler, teknik hususlara ait bulunmak
tadır. (Bu hususta bir mütalâada bulunmak iste
miyorum. 

Yalnız, 13 ncü madde metnine eklenmek is
tenen umumî ve müşterek gaye içerisinde irti
bat aranması, 'bizce bir usul kanununda bulun
ması gerekmeyen elâstiki bir ibaredir. 

Türkiye'nin herhangi bir yerinde görevli 
olan bir sıkıyönetim mahkemesinin, Türkiye'nin 
•bu bölge dışındaki bir yerinde meydana gelen 
eylem veya 'davranışı hangi tetkikle umumî ve
ya müşterek bir gaye bakımından değerlendire-
'bilecektir? Maddeye eklenen bu ibare, iktidar 
makamları veya sıkıyönetim bölgesi komutan
ları tarafından tasfiye edilmesi uygun görülen 
kişilerin böyle bir ibare ile, durumlarına ba
kılmaksızın tasfiyelerine imkân hazırladığı 
kanısını açıkça ortaya koymaktadır. 

14 ncü maddenin getirdiği yenilik; sıkı
yönetim devresindeki uygulamalara göre, bâzı 
keyfî davranışla.rı önleme bakımından faydalı 
hükümler getirmiş olmakla beraber, asker 
sivil çatışmasını da önlemesi bakımından belki 
faydalı olacaktır. 

Ancak, kanun tasarısında 15 nci maddenin 
aklığı yeni şekle gelince; Anayasa Mahkemesi 
tarafından tamamıyle iptal edilen bu madde
nin hemen hemen aynı şekilde, sadece son Ana
yasa değişikliğinin «gözaltına alma süresi» ba
kımından tanıdığı süre hariç, aynı şekilde ka
nunlaşmasının teklif edildiği görülmektedir. 
Gerçi, maddenin birinci paragrafında «bu ka
nunun 21 nci maddesi saklı kalmak kayıt ve 
şaı tiyle» ilâve edilmiş bulunmakta ise de, 21 
ci maddeye eklenen kısmın, sadece parlamen

terlerin durumu lehine bir tasarruftan ibaret 
bulunması bu hali, eski metinden değişik say
mamıza sebep teşkil etmemektedir. Tabiî par
lamenterler önceki metinde de bu eksikliği far-
ketnıiş olsalardı kendi aleyhlerine kovuşturma
ya imkân verecek bu duruma yol vermezlerdi. 
Bu sefer bu durum düzeltilmiş oluyor; ama 
Anayasa Mahkemesince, Anayasanın esas il
kelerine aykırı bulunduğu tespit edilerek iptal 
edilen bu 15 nci maddenin, tekrar ve vatandaş 
aleyhine daha da genişletilerek kanunlaşması
nın istenmesi; Anayasaya aykırı davranışta 
mütemerrit hir zihniyetin devanı ettiğini gös
termektedir. 

Bir taraftan, filân yerdeki bir banka soyul
du diye soyanlar yakalanır, Anayasayı ihlâl et
ti diye yargılanır, mahkûm edilir. Bir yerde bir 
kişi şu veya bu şekilde öldürülür veya yarala
nır. Bir binaya patlayıcı madde konulur veya 
şurada yol kesilir, burada otomobil yolundan 
çevrilir. Bütün bunların Ceza Kanununda mad
deleri vardır ama, biraz önce açıkladığım gi
bi son derece sınırsız ve delilsiz bir ifade ile 
umumî ve müşterek bir gaye deyimi ile, ceza 
kanunlarında ayrı ayrı müeyyideleri bulunan 
her eylem ve işlem Anayasayı tebdil ve tağyir, 
bu konuda kurulan Türkive Büvük. Millet Mee-
lisi için cebren İskata veya vazife yapmaktan 
men etmeye teşebbüs gibi nitelenerek cezalar 
dağıtılır. Öte yandan. Anayasayı uygulamakla 
görevli olan makam ve müesseseler, bu kamın 
Anayasaya aykırıdır diye bir Anayasa müesse
sesi tarafından iptal edilen metni, aynen ve hat
tâ vatandaş aleyhine -genişletilerek tekrar ka
nunlaştırmak isterse, bu hal bu makam ve 
müesseseleri Anayasaya aykırı metinleri uygu
lamakta İsrar etmeleri yoluyla Anayasayı, hem 
de kanunları zorlama yoluyla tebdil ve tağyir
de İsrarlı olduklarını açıkça ortaya koymuyor 
mu?. 

Belki bugün bu söylediğimiz bu çatı altın
da bir yankı bırakmayacaktır; fakat bu yasala
ra içtenlikle saygılı demokrasiyi bu ülkede 
mutlaka sürdürmek için İsrarlı olan, Anayasa-

I yi uygulamakla görevli makam ve müesscsele-
I ri aynı yasayı tebdil ve tağyir yolundaki israr-
| h çabalarını hiç bir zaman unutmayacak ve ta

rih bu kişilerin cezalandırıldığını ibretle kaycle-
! deeektlr. Bu özlemi duyan tüm insanlarımızı 
j bu kürsüden saygıyla anmak istiyorum. 

222 — 



C. Ssnatoau B : 64 10 . 5 . 1973 O : 1 

Sayın üyeler, Anayasada geriye dönüş de
ğişiklikleri, keyfî idareye olanak sağlamak için 
getirilen kanun tasarıları, memlekette belirli 
bir zümreye, sanayi 'burjuvazisine dilediği gibi 
top oynama hazırlığı, tüm toplumumuzun za
rarına bir uygulama olduğu, en sade vatanda
şın bile gözünden kaçmamaktadır. Ben içime ba
karım zihniyetinin, demokratik uygulamada ol
dukça bir mesafe almış Türkiye'yi ters yüzü 
daha nerelere (götüreceğini düşünmek ne kadar 
korkunç. 

Bir toplum bu kadar oyalanmak, sorunları
na 'çareler aranacak yerde yeni yeni sorunlara 
itelemek, memleketi güvenlik içine almak çaba
sı imiş .gibi gerinin gerisine atma kanunları bu 
meclislerden tasvip 'görürse, bunu kimler nasıl 
ve niçin yaptırıyor 'diye düşünmek gerekir. 
Parlamenterlerin bu gidişi mutlaka frenlemesi, 
kendilerine inanıyor, 'bağımsız olarak düşüne-
biliyorlarsa bu gidişe mutlaka dur demeleri 
gerekir. 

Anayasa Mahkemesi kararları, her gün 
Anayasaya, aykırı başka iptal edilmiş kanun do
lu dizgin uygulanarak hiçe sayılırsa. 

BAŞKAN — Yazılı konuşma 20 dakikadır, 
beş dakikanız kaldı efendim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Sayılı.. 
03MAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Şaşır

dı 
F. HİKMET İSMEN (Devamla) — Okuyo

rum efendim, onun için şaşıran yorum.. 

ORHAN KOR (İzmir) — Eline başkası ver
diği için 'okuyamıyor. 

Lütfen müdahale etmeyin 

Manasız 

BAŞKAN -
efendim. 

F. HİKMET İSMEN (Dîva,:da) 
müdahale hem de. 

Anayasa Mahkemesi katarlan, her gün bir 
başka iptal edilmiş Anayasaya aykırı kanun 
•doludizgin uygulanarak hiçe sayılırsa, yöneti-
cilerüı Türkiye için çalışabildiklerine in anmak 
mümkün olur mu? Bu haklı tepkilerimiz, uya
rı] armuz, tekliflerimiz hiçbir suretle yer bul
mazsa, tasarılar geldiği gibi çıkar giderse kür
sülerden içilen antlar havada kalmıyor mu? 

1973 dünyasında yüzyıllar sömürülen ülke
lerin insanları özgürlüklerini kazanını", asgarî 

bir hayat standardına kavuşmuş olmaları karşı
sında, topraklarında yüz milyon insanın ferah 
yaşayacağı bilimle saptanmış, yüzyıllar boyu 
bağımsız yaşamış, bu bizim şimdiki ortaçağ ya
şantısı içinde çaresiz kalmış, terk edilmiş insan 
yığınları refaha değil, insan gibi yaşamaya bi
le yöneltibnezse, bu işte ya bir kasıt, ya da ye
teneksizlik olduğunu söylemek yanlış mı olur? 

Bu gidişi mutlaka durdurmak lâzımdır. Sa
yın senatörlerin bu geriye gidişte önemli yeri 
olacak İm tasarıya karşı çıkmalarını içtenlikle 
istirham ediyorum. 

'Saygılarımla, 
©AŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo

rum. 

Yüksek ıBaskariti ğa. 
256 S. Sayılı Kanun tasarısı ile ilgili konuş

maların 10'ar dakika olarak tahdidini arz ve 
teklif ederim. 

Manisa 
Oral Karao smanoğ 1 u 

BAŞKAN — Alevlimde Sayın Babüroğlu, 
buyurunuz. 

SELAFTATTİN BABÜSOĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım-

Son derece önemli, Türk kamuoyunu, Türk 
Ordusunu, Türk Hükümetlerini, Türk Parlâ
mentosunu ilgilendiren bir kanun üzerinde da
ha bir hatip kendi adımı, bir de grubu adına 
bir kişi konuşmuşken, hemen kısıtlama önerge
si verilmeyim doğru bulmuyorum. Günkü, gru
bu adına konuşan değerli arkadaşımız, Anaya
sa Mahkemesinin Sıikıvönetim Kanununda sade

ce 15 ne i maddeyi def ıruıgmı ve bu 15 nci 
T--. —-ı-> üzerinde .görüşüldükten sonra meselenin 
çözülebileceğini ve işin bundan ibaret olduğu
nu, eğer birtakım kusurlu işler varsa bu kanu
nu aıkadan, tıpkı mektup yazar gibi tekrar baş
kalarının düzeltip getireceğini söylediler. Oysa 
ki, bildiğiniz gibi 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun 3 nc.ü maddesinin (a), (b) ve (e), bun
dan başka .15 nci ve 23 ncü maddelerinin tümü
nün Anayasaya aykırılığı hakkında bir müraca
at olmuş, Anayasa Mahkemesi bu müracaatı, 
yani değerli arkadaşlarımızın takdim ettikle
rinden daha başka türlü bir şekilde Anayasa 
Mahkemesi bunları, 14 Ekim 1972 günlü Besmî 
Gazetede ilân edilen kararı ile kimini iptal et-
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mis, kimini uygulamada tutmuştur. Yani, gö
rüşmekte olduğumuz kanun Meclisten geliş şek
liyle ba.şika maddeleri de ihtiva etmekte, ve bi
zim Komisyonda yaptığımız değişikliklerle. 

15 nci madde, Sıkıyönetim Mahkemelerinin 
görev ve yetkilerini kapsıyor. Bu 1-5 nci madde-
nin, kanunun ilânı tarihinden itibaren yürürlük
ten kaldırılmasını, 23 ncü maddede, Sıkıyöne
tim kalktıktan sonraki Sıkıyönetim Mahkeme
lerinin gönrv ve yetkilerini kapsayan bir mad
dedir. Anayasa Mahkemesi bunu da altı ay yü
rürlükte bırakmış ve 14 Nisan 1973 

BAŞKAN — Esas hakkında konuşuyorsu
nuz; takririn aleyhinde lütfen. 

SELÂHATTİN BAlBÜE-OĞLU (Devamla) — 
Hayır efe udim, yanlış takdim edilmiştir, yani 
'bir maddeden ibaret değildir. Onun için 10 da
kika kısıtlamalarla görüşmek mümkün değildir. 

Üstelik bu altı ay içerisinde Hükümet, tasa
rısını getirememiş, bu kadar önemli tasarıyı şu 
sebep ya da bu sebeplerle veya başka bir Ana
yasa değ'sikliği beklemeleri nedcniyJe - ki, 
o Anayasa da zamanla değiştirilmiştir - ve ale-
lâcel'e Meclislerden bu derece hayatî bir konu
nun sıkıyönetim komutanlarının çalışmasında 
zorluklar olmasını önleyecek maddeler olması
na rağmen, sadece 15 nci maddeyi getirip bura
dan geçirin esini son derece sakıncalı bulurum. 
İzin veriniz, zaten söz alan arkadaşımız 3 veya 
4 kişidir. Bu 3 veya 4 kişi konuşmalarını ne ka
dar uzatmalar 20'ser dakikayı geçmez, fakat bir 
kanunun tümü üzerindeki konuşmayı 10 dakika 
ile kısıtlamak, bana göre bu kanunu dahi zede
ler. Çünkü, fırsat olup da görüşlerimi arz etti
ğim zaman, bu tatbikattım getireceğim birta
kım aksaklıkların mevcudolduğunu, Komisyon
da bâzı maddeler ilâve edilmek suretiyle bu ak
saklıkların giderilmeye çalışıldığını, bu husus
ları arz edebilmek için on dakikadan fazla süre 
verilmesini ve arkadaşlarımın da bu önergeye 
iltifat etmemelerini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde konuşul
du. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

'Sayın Babüroğlu. 
SELÂHATTİN BAiBÜKOĞLU (Cumhurbaş

kanınca S Ü.) — Çok değerli arkadaşlarım, 
Memleketimizde son zamanlarda hükümet

ler, tüzük Ve yönetmeliklerin değiştirilmesin

den daha kolay kanun değiştiren liderleri de, 
karşılaştıkları her basit engel karşısında Ana
yasa değiştiren ve bu eyleme çabucak uyabilen 
meclislerle çalışma kolaylığını bulmuşlardır. Bu 
önemli huyusu tarih, yasaların değiştirilmesinin 
- hattâ yanlış yasaların da - atomik yasalar de
ğiştirme dönemi olarak kaydedecektir. 

Şimdi önemli iki hususu dikkatlerinize arz 
etmek isterim: 

Bunlardan bir tanesi, sıkıyönetim komutan
lıkları ile Genelkurmay Başkanlığı, Hükümet 
ve Parlâmento ilişkileridir. Bu ilişkileri önü
nüzdeki tasarıda 5 ve 8 nci maddeler bir ölçü
de düzenleyehilmektedir. Türk kamuoyunda sı
kıyönetim komutanlıklarının aldığı kararlarda 
birlik olunmadığına tanık olunmuştur. Hürri
yet Gazetesinin dağıtılması ile ilgili Adana Sı
kıyönetim Komutanlığının aldığı kararın orga
nize edilememesi gibi. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, tablonun yanın
da şu var; bir sıkıyönetim kumandanı kalkacak 
balık avlamayı yasak edecek. Bu sıkıyönetim 
kumandanı balık avlamayı yasak ederken, 3 bin 
ile 4 bin balık işçisinin, halûkla uğraşan ailenin 
işsiz kalması mevzu ortaya çıkar. Şimdi bu ko
nuda Çalışma Bakanının ilgisi olmasın mı? Bir 
başka sıkıyönetim kumandanı kalkacak, çok iyi 
niyetle trafiği düzenleyecek ve şehir aksamını 
değiştirmek suretiyle imar plânlarına müdahale 
edecek. Bundan, bu konunun mütehassıs örgüt
lerini elinde tutan İmar ve İskân Bakanının iliş
kisi olmasın mı? Bir sıkıyönetim kumandanı kol
luk tedbirleri alacak, bunda. İçişleri Bakanının 
ilişkisi olmasın mı? Bir başka sıkıyönetim ko
mutanı et üzerine narh koyacak, hudutta et ka
çakçılığı başlayacak ve et fiyatlarında değişik
likler olacak, bundan dolayı Ticaret Bakanının 
ilgisi olmasın mı? 

İşte Başbakan kanalı ile bu tür ilişkiyi kur
ma imkânını bu kanun 8 nci maddesi ile getiri
yor. Bu ilişki, sivil ilişki yönünden bu şekilde 
cereyan ederken, öte yandan Başbakanlıkta 
askerî işleri yürütecek bir karargâh, bir ünite 
olmadığı için, Başbakan da asker işi demek 
•olan; çünkü sıkıyönetim ya tanıamiyle, ya da 
bir ölçüde kolluk kuvvetlerinin asker küvetler
le takviyesi demektir, askerî işleri Başbakanlık 
yüi'ütemcyecektir. O halde karargâhı müsaidolan 
bir askerî vere. Başbakan bu hizmetleri aktar-
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ma durumunda olmalıdır. Bunu da getiren mad
de var. 

Zamanın darlığı dolayısıyle hazırladığım not
tan maalesef uzaklaşmak zorundayım. 

Şimdi bu türlü çalışma olmadığı takdirde, 
bâzı komutanlıkların kararlarında beraberlik 
teşkil edilememekte ve bâzı karargâhlar normal 
eğitiminden uzaklaşma durumunda kalmakta 
ve yine bâzı karargâhlar ise, sıkıyönetim karar
gâhları kurduğu için normal eğitimi yapabilme 
imkânını bulmakta... Görülüyor ki, Silâhlı Kuv
vetlerin bir ölçüde olağanüstü sebeplerle devre
ye girmiş olması halinde Parlâmento, Hükümet, 
sıkıyönetim kumandanlıkları ve Genelkurmay 
Başkanlığı ile bir düzenleme, bir organizasyo
na ihtiyaç vardır. Bu organizasyondan uzaklaş
tığımız zaman, durum son derece rahatsız edici 
olabilir. Sıkıyönetim savaş halinde de aynen 
uygulanacağına göre, yine sıkıyönetim 15 gün 
olmayıp uzun süre devam ettiği vakit bu sakın
calı durumlar, normal işlemeyi engelleyen du
rumlar memleketimizde cereyan edebilmekte
dir. Nitekim, böyle bir sıkıntının içerisinde gö
revli bulunduğum İmar ve İskân Bakanlığından 
2 Aralık 1971 tarihinde bir dilekçe vererek, bu 
konu ile ilgili bir noktaya temas ederek ayrıl
mıştım. 11 arkadaşımla verdiğim dilekçenin bu 
konuya ait noktasını okuyorum: 

«Sıkıyönetim ilânından sonra, Hükümet ile 
sıkıyönetim arasındaki çalışma ve yürütme il
kelerinin iyi saptanamaması sonucunda ortaya 
çıkan bir kısım uygulamalar gerek dünya ka
muoyu, gerekse Türkiye aydınları arasında kay
gılar yaratmıştır. 

Yeni bir müdahaleyi daha zorunlu kılmak
tan kaçınmak gerekir.» demiştik. Ben bu görü
şümüzde ne kadar haklı çıkmış olduğumuzu ileri 
sürmeyeceğim. Esasen istifamız sırasında bâzı 
çevrelerin gereksiz gayretkeşlikler içerisinde 
saldırılarına da ,olağanüstü durumu dikkate 
alarak memlekete zarar vermemek için cevap 
vermemiştik. Şimdi kanun yapıcıların duymasın
da yarar olan ölçüde bu konuya değiniyorum; 
yani bir haklılık yarışmasına girecek değilim. 
İbret verici olan yan, bugün ihtiyaç duyulan 
ve Mecliste değiştirilenden başka. Hükümetin 
teklif ettiği kanun, bu ihtiyacı duymuş olmala
rını biz daha önce söylediğimiz vakit, bizi itham 
eden bâzı çevreler daha başka zedeleyici söz-
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ler olmasına rağmen, susmak durumunda kal
mışlardır. Çünkü, ihtiyaç böyle getirmiştir. 
Binaenaleyh, bu kanunun enine boyuna ince
lenmeden çıkarılmamasını, üstelik Ordu - halk 
ilişkilerinde önemli durumlar olduğunu, Ordu
nun eğitimini ve Ordunun Türk halkı gözün
deki itibarlı yerinin sarsılmaması bakımından, 
bu kanun üzerinde ve maddelerinde enine bo
yuna görüşmenin gerektiğini tekrar ifade edi
yorum. 

Teoride sıkıyönetim, Silâhlı Küvetlerden ye
terince bir kuvvetin sivil kolluk kuvvetlerini 
takviye demek ise de, aslında sıkıyönetim, hal
kın gözünde Ordu demektir. O halde, ülkeleri 
yönetenlerin kendi silâhlı kuvvetlerini zedele
memek için, sıkıyönetim süresince ve daha sonra 
olağanüstü çabalar ve fedakârlıklar göstermeye 
ve sosyal psikoloji bilimine uygun tedbirler al
maya mecburdurlar. 

Silâhlı kuvvetler başarısızlık kabul edemez
ler. Bu bakımdan sivil kolluk kuvvetlerinin es
nekliğini bunlardan istemek doğru olmaz. Bir gö
rev sırasında kendisine silâhla mukabele edilir
se, sonucu kesin olarak almak ister, silâhlı kuv
vetler müsamahasız olur. Bütün dünyada bu 
böyledir. Aksi halde silâhlı kuvvetin savaş gücü 
zarar görür. Silâhlı kuvvetler yasaları uygular
ken dahi ,kendine özgü kendi metotlarını uy
gulamak zorundadırlar. Örneğin, hiçbir asker, 
«lütfen makinalı tüfeği ya da topu mevzie so
kar mısınız?» yahut «Şu arabanızı lütfen parka 
almanızı rica edebilir miyim?» demez, dememeli
dir. O halde bir silâhlı kuvvete sivil görev ve
rirken, o ülkeyi yönetenler, silâhlı kuvvetin bu 
karakteristik durumunu hesaba katmak zorun
dadırlar. Devlet adamı, halkı ile bu kuvvetin 
ilişkilerinde en ilimli bağıntıyı kurabilendir. 
Silâhlı kuvvetin halkın gözündeki itibarlı yeri
ni korumasını becerendir. Demokratik rejimler
de bu görev ve sorumluluk liderlerin s ir toda
dır. 

Görüşmekte olduğumuz tasarı, sıkıyönetimde 
Orduya büyük görevler vermekte ve sorum
luluklar getirmektedir. Tasarının kuvveti de, 
za'fı da buradadır. Ordunun sivil görevlere en 
az ölçüde sokulması kuşkusuz iyi bir yoldur. 
Çünkü, Ordu sivil göreve girmeyi arzulamaz. 
Bu amaçla kurulmamıtşır. Sivil görevler sıra
sında personelin askerlikle bağdaşmayacak alış-
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kanlıklar kazanmasından korkulur. Bu bakım
dan, sıkıyönetim sırasında önemli ölçülerde sivil
lerle sivillerin muhatabol'ması temin edilmelidir. 
Örneğin, bir gümrük girişinde yolcuların bavul
larını bir komutana değil, o işle ilgili kişiye bak-
tırmalıdır ya da bu yolu tutmalıdır. 

Bir memlekette, o memleketi yönetenler kri
tik duruma düşüldüğü zaman askerî gücün dev
reye girmesini arzularlar; fakat iş rahatladığı 
zaman her nedense kendilerini daha basiretli 
bir tutum içerisinde görmek ve böyle sıkıyöne
tim sıkıntılarını yüklenmiş kişilerin belki biraz 
da zedelenmesine yol açan demeçlerde bulunabi
lirler ve bunlar sıkıyönetim komutanlıkları -
halk ilişkilerinin iyi yürütülmemesinden ileri 
gelir. Bu balkımdan, bu yasanın Komisyonumuz
da ilâve edilmiş olan 5 nci ve 8 nci maddelerle 
beraber geçirilmesini ve acelelikle görüşülmesi
nin önlenmesini istirham ediyorum. 

Ben, mâruzâtımı bir dakikada şöyle özetle
mek isteyeceğim. Sıkıyönetim kumandanlıkla-
rıyle Başbakanın, dolayısıyle Parlâmentonun ve 
Hükümetin ilişkisi, Başbakanın bu işleri yürü
tecek karargâhı bulunmaması nedeniyle, bu gö
revini başka bir askerî üst mercie, sıkıyönetim 
komutanlıklarını koordine edebilecek bir mercie 
verebilmesi imkânının sağlanması ve o sıkıyöne
tim komutanlığının da Başbakanlık ve Bakan
lar Kurulunun Parlâmentoya karşı olan ilişki
lerini hesaba katarak iyi bir organizasyona geti
rilmesi gerekir. Bu kanunda buna benzer hü
kümler bir ölçüde vardır. Dikkat edilmesini arz 
ediyorum ve önemli bir noktaya değinerek, yani 
kanunun acele konuşulmasının yerinde.. 

BAŞKAN — Çok kısa olsun efendim, vak
tiniz geçiyor. 

ıSELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Bitiyor efendim. 

Bu kanunda şöyle bir madde vardır. 21 nci 
maddede; «Bu kanunda belirtilen suçlardan do
layı aşağıda yazılı kişiler hakkında sıkıyönetim 
komutanlığınca kovuşturma yapılabilmesi:» 

Bakınız burada ne diyor: «Bakanlar Kurulu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, ken
di meclislerinin...» 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Bakanlar Ku
rulunun içerisinde dışardan gelmiş, Parlâmento 
dışından gelmiş arkadaşlarımız vardır. Bunları 
Komisyonda da bir belirli noktaya getireme

dik. ,Siz şimdi bunları siyasî eylemlerinden do
layı Yüce Divana göndereceksiniz. Dışardan gel
miş olan üyeyi hangi meclis gönderecek? Bir
leşik meclis. Peki âdi suçlarından dolaylı ne ola
cak? Şunu dahi incelediğiniz zaman göreceksi
niz ki; bu kanunun bâzı madeleri aceleye gel
miştir ve şimdi aceleye geldiği gibi benim de 
tam anlamiyle eleştirisini ve incelemesini size 
sunamadığım, tecrübeler ve içinde yaşadığım 
bâzı hususları sunma imkânını dâhi bulamadı
ğım, acele ile cümlelerimi dalhi tertipleyememe 
durumuna düştüğüm bir şekilde, çıkan bu kanu
nun memleket için arzulanan yararı getirece
ğine kani değilim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, grup adına 
konuşacaksınız değil mi? 

EİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Olağanüstü döııemie girişimizden bu yana ka
nunun son maddesinde yazılı olduğu gibi en 
azından 25 ay geçmiş bulunuyor. 25 aylık sürey
le bu ülkede 1402 sayılı Kanunla yönetilen top
lum fertleri olarak, şu tecrübeye sahibolduk ki, 
süre uzadıkça, tedbirler çoğaldıkça kanun hü
kümleri hafifleyeceği yerde, bugün karşımıza, 
elimize geldiği gibi kanun hükümleri daha ağır-
laşarak geliyor. 

Toplumu, tehdit eden tehlikelerden korumak, 
savunmak için elbette ki, bâzı dönemlerde böy
lesine olağanüstü tedbirlerin uygulanması zo
runluluğu ile karşı karşıya kalınabilir; ama top
lumlar, hele demokratik yönetimle idareye hak 
kazanmışlar ve bunları Anayasal hak olarak: el
de etmişlerse, bunları çok uzun süreler ellerin
den çıkarmaya rıza göstermezler. Giderek ida
renin ciddiyetine karşı toplum katları arasında 
veya şahıslar arasında düşünceler doğmaya baş
lar. 

Devletin gücü, olağanüstü tedbirleri alabil
diğine sürdürmekte midir, yoksa Devletin gücü 
çok kısa dönemlerde, olmazsa orta dönemlerde 
normal yönetim usullerine dönmekte midir diye 
sual sorarlar. Yahut bir yerde bâzı toplum kat
ları böylesine sıkıyönetimle sıkı idarelerin kendi 
yararlarına daha çok geldiği düşüncesiyle 
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bunların devamını sağlamak için, toplum için
deki dengeyi daha çok kendi lehlerine çevirmek 
için faaliyetlerde bulunurlar. Onun için bu ka
nunu yalnız 15 nei maddeye taallûk eden bir ka
nun değişikliği olarak getirmiş olsalardı, Hü
kümeti de Bakanlığı da bir Anayasa gereğini ye
rine getiriyor gibi telâkki ederdik ve buna bir 
itirazımız olmazdı ve gerçekten Anayasa malhke-
aneskiiin kistinin gözailtılnda bulundurulma süresi
nin 15 güne indirilmesi yolundaki, ya da zorun
lu olarak o müddette karar kılınması dolayısiy-
le, o müddetin kişilere uygulanmasını sağlamak 
gibi bir iyi niyet; efendim, kişi hak ve hürriyet
lerini koruyucu anlamda bir teşebbüs olsaydı 
elbette bunu doğal karşılardık; ama böyle de
ğil ki. 

(Bakıyorum, Devletin mühürlerini veya resmî 
mühürleri taklit etme suçlarını dahi sıkıyöne
tim suçları içine almak gibi, her şeyi geniş
letici ve sıkıyönetimi âdeta normal yönetim ha
line getirme eğilimleri Hükümete hâkim olmuş. 
Peşin söyleyeyim ve Parti adına kesin olarak 
ifade edeyim: Biz bundan evvel bu ülkede hükü
met eden bâzı kişilerin veya hükümetlerin, sı
kıyönetimi ordunun ya da askerlerimizin iste
dikleri, onların takdirleri böyle olduğu için 
sıkıyönetimin devam ettiği, hükümetlerin sıkı
yönetimi devam ettirmek veya bir yerde kes
mek gibi bir yetkileri bulunmadığı anlamına ge
len açık beyanlarının daima karşısında bulunmu
şuzdur ve hiçbir zaman şu esası gözden uzak 
tutmamaya ve Anayasaya bağlı kalmaya da ça-
lışmışızdır. Sıkıyönetimleri Hükümetler getirir, 
onları yürürlüğe, daha doğrusu geçerliliğe Mec
lisler koyar. 

Şimdi, hükümetlerin getirdikleri sıkıyöne
timlerin kendileri tarafından değil de Ordu ta
rafından veya asker tarafından böyle istendiği 
için .getirildiği ve sürdürüldüğü iddiasına düş
müş bir hükümetin, demokratik anlamda hükü
met olduğunu kabul etmeye imkân yoktur. 

Hükümet Programını tenkid ederken de söy
lemiştik. Biz şunu kabul ederiz, şunu etmeyiz. 
Normal demokratik kurallardan yararlanmak 
suretiyle iki parti veya birkaç parti birleşip 
bir koalisyon kurarlar; bunun adına demokra
t ik koalisyon hüküm'eti denir. Bunu demokratik 
bir ürün olarak kabul ederiz, ama icraatını ken
disinin de arzusu dışında başka küvetlerin iste

diği için sıkıyönetim ve olağanüstü tedbirler 
içinde yürütmek isteyen hükümetleri demokra
tik hükümet olarak kabul edemeyiz. «Böylesi
ne ikili hüviyette hükümetlerle demokrasinin 
yönetilmesi mümkün değildir» Diye o vakit de 
söyledik yine tekrar ediyoruz. 

Şimdi bu ülkede bizim, Ordumuzla veya as
kerlerimizle, Hükümet veya toplum arasında 
bir çatışma mı vardır? Ya da Hükümetin üstün
de bir kuvvet olduğunu söyler mi Ordu? Biz bir 
yerde böyle bir beyana rastlamadık. Hiç kimse
nin böyle bir beyana, hiçbir zaman yanaşmadı
ğını biliyoruz; ama hükümetler, bugünkü Hü
kümet dâhil, daima ordunun böyle birtakım ta
lepleri olduğunu ima ediyorlar, öylesine kanun
lar getiriyorlar, öylesine faaliyetlerde bulu
nuyorlar k i ; herkes Hükümeti; gerçekten, san
ki o canipten gelmiş istekleri yerine getirmek
ten başka hiçbir görevi olmayan bir teşekkül 
gibi görmeye çalışıyor. Bunu Türk halkı yahut 
bütün toplumlarda hiç kimse arzu etmez. Çünkü, 
normal yönetimlerde elbette ki ,Ordunun vazi
feye çağırıldığı zaman kanunlar dairesinde, ger
çekten olağanüstü tedbirleri sürdürmek sure
tiyle memleketin mâruz kaldığı tehlikeleri ön
lemek gibi bir ödevi zaten vardır; ama arka
daşlarım, yirmi beş ay oldu. 

Şimdi soruyorum: Sıkıyönetimin cereyan et
tiği ülkelerin bölümlerinde, kısımlarında 1402 
sayılı Kanun ki, eski Sıkıyönetim Kanununu 
şiddetlendirerek değiştirmiş, getirilip kabul edil
miş bir kanundur; şimdi, o zamandan bu za
mana kadar geçen zaman içinde şimdi getirilen 
kanundaki hükümler de çok mu gerekli görül
müştür? Bunu öğrenmek istiyoruz o zaman; 
memleketin oralarında veya genel olarak her ye
rinde bu kanunlarda yapılmak istenen değişik
likleri gerektirecek yerel, gerçekten elle tutu
lur, gözle görülür, kimsenin şüphesi olmayan bir 
takım hâdiseler olması gerekir. 

Şimdi düşünüyoruz, demokrasiyi çalıştıra
cağız, milletin serbest iradesinin tecellisine yara
sın diye bir seçim yapacağız; ama birçok bölge
lerde bu seçimlere - öyle gözüküyor, inşallah 
öyle değildir, yahutta Hükümetten rica ediyo
ruz, kesin beyanda bulunsunlar - biz bu sıkıyö
netim tedbirleri içinde gireceğiz. Ya, o partiler 
ki, doğrudan doğruya kendilerini partiler hükü
meti diye tanıtıyorlar, başka partilerin eşit mü-
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eadele imkânlarından mahrum edici bir tatbika
ta girerlerse o zaman biz buraya geldiğimiz za
man, milletin iradesinin serbest tecellisi sonu
cunda buraya geldiğimizi iddia edip demokra
tik Anayasa içinde çalışıyoruz diye iddia ede
meyiz, arkadaşlar. 

Eskiden, yani, Adalet Partisi ve Cumhuri
yetçi Güven Partisi koalisyonundan evvel fev
kalâde dönemlere mahsus, partilerüstü adiyle 
anılan ve Muhtıraya uygun hükümetler vardır. 
Bunların, sıkıyönetim idarelerini veya olağanüs
tü tedbirleri şu veya bu amaçla kullanmaları 
olanağı teorik olarak yoktu; ama şimdi teorik 
olarak değil, pratik olarak var. Adalet Partisi 
ve Cumhuriyetçi Güven Partisinden, onların ko
alisyonundan teşekkül etmiş* Hükümet birçok 
bölgelerde sıkıyönetim tedbirlerini devam etti
rirler de seçimlerin bu şartlar altında yapılma
sını sağlarlarsa o zaman herkes demeyecek mi 
ki, Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Par
tisi kendi lehine imkânlar yaratarak bu seçim
lerde avantaj kazandı? Denecektir. 

Neden, millî iradeye gölge düşürmenin yol
larına gideriz? Ama, şu kadarını söyleyeyim ve 
hiçbir korkuya kapılmaksızm ifade edeyim; çün
kü bendeniz 1971 senesinde değiştirilmek iste
nen 1402 sayılı Kanun üzerinde gene, grubum 
adına böyle söz almıştım, her şeyi de söylemiş
tim, hiçbir zaman kanunların himayesinden de 
mahrum ve yoksun kalmadım; böyle bir korku
ya kapılmanın zaten âlemi yoktur, bu yaşlan 
sonra da korku içinde yaşamanın mânası ela 
yoktur. 

Ancak, çok değerli arkadaşlarım, niçin yal
nız, bir 15 nci maddeye taallûk eden bir kanun 
olarak ve vaktinde getirilmedi diye sormak isti
yorum Hükümetten. Diyeceklerdir ki, biz yeni 
kurulduk. O zaman öbür Hükümetlerden sora
cağız; «devamlılık vardır» diyorlar yeri ge
lince. Yalnız, 15 nci maddeye inhisar etmiş olsay
dı, bu kanunu anlamak mümkündü. Çünkü, 15 
nci maddede gerçekten Anayasa Mahkemesinin 
de kabul ettiği gibi, kişilerin gözaltında bulun
durulma süreleri eski kanundan daha aşağıya, 
yarıya inmiş vaziyette idi. 

Bu kanun, müddeti de geçirilerek getirildi. 
Şimdi, Hükümet han S'i nı a zer et e sanla bilir? 
Gelerek, bize der mi ki, efendim, Türkiye'de - ki, 
dendi bu - Millî Güvenlik Kurulu vardır; o, ar-
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j zu ettiği için biz böyle yapıyoruz. Belki olağa
nüstü şartlar altında ve partilerüstü hüvüyetiy-
le ve Muhtıra icabı kurulmuş Hükümetlerin böy
le bir şey söylemeleri demokratik düzende müm
kün olmamakla beraber, bir dereceye kadar ka
bili hazımdı; ama şimdi tam demokratik haklar 
ve imkânlardan yararlanarak koalisyon yapmış 
iki partinin böyle bir söz söylemeye veya böy
le bir yolu tercihte devama hakları olur mu? 

Sonra, bu kanunda tatbikattan çıkan birta
kım zorunluluklarla yapılan değişiklikler diye 
takdim ediliş gerçekten hüzün vericidir. Neden? 

Arkadaşlarım, bu kanunun hükümlerine ba
karsanız hiç tatbik edilmeyen maddeler de bu 
hükümlerin içine alınmıştır. Meselâ, bu tadil
den evvelki zaman içinde cereyan etmiş de; ama 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu hükümleri o ce
reyan eden hâdiseleri kendi yönetimi içinde iste
diği gibi düzeııleyememiş demeye imkân var mı? 
Var mı bu Kanunda böyle bir şey? Meselâ, şu 
bölgede şu hâdise oldu da 1402 sayılı Kanunda 
hüküm olmadığı için biz o hâdiseye el koyama
dık, ondan dolayı toplum büyük bir yara aldı 
ya da tehlike geçirdi denmiyor. O zaman ne 
oluyor? Hükümet ya teorik olarak veya hiçbir 
esası olmadığı halele Anayasada şahıslara, ku
rumlara tanınan hakların bir kısmını daha sıkı 
bir çember içinde tutmak ve böylece demokra
tik bir ürün olduğunu iddia eden teşekkül elbette 
ki demokratik olmadığı besbelli olan bir icraat 

^evzuatı içinde hüküm icra etmeye çalışıyor, 
buna nasıl itiraz etmezsiniz? O zaman, çelişkiyi 
nasıl kaldırırsınız ortadan? 

Şimdi, sanıyorum ki, bu kanunla birtakım 
haklarımız, birtakım anayasal imkânlarımız, 
tabiî görüldüğü gibi gene tahdit altına alınmış 
olacaktır. 

Bir şeyi rica ediyorum, Parti adına rica edi
yorum; sıkıyönetim gerektiği zaman bunu Hü
kümet bütün avakıbiyie; fakat gerçek nedenle
re dayanarak, herkesin, üstünde ittifak edeceği 
sebeplerle sürdürmelidir. Ne kendi yararına bir 
özel ortam yaratmak için, ne de birtakım güç
lerin bunu arzu ettikleri için bu idareyi sür
dürdüklerini iddia etmemelidir ve şayet memle
kette kendi Hükümetlerinin gücüne güvenecek 
kadar bir toplumsal barışı sağlayamanıışlarsa, 
o takdirde şu kadarını söylevim, seçimlerde yi
ne bu toplumsal barış bulunmaması gibi neden-
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lerle yapılacak millî irade kısıtlamaları, Türk 
demokrasisinin sağlıklı bir yolda gelişmesine 
müsaade etmeyecektir. 

'Sıkıyönetimi kurmak ve sürdürmek çok ko
lay şeydir. Biz, seçimlerde sıkıyönetimsiz bir or
tamda mücadeleyi arzu ediyoruz. Sebebi nedir? 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasanın, ka
nunların verdiği haklardan yararlanmak, de
mokratik olanaklarımızı kullanmak; söz, yazı ve 
propaganda ve gösteri hürriyetlerimizi eksiksiz 
kullanmak, mücadeleyi kazanmak veya kay
betmek... Neyse, akıbetine razı olmak, öyle ge
lip bu Mecliste millî iradeyi temsil etmek isti
yoruz. 

Binaenaleyh, Hükümetten istirham ediyorum; 
eski Hükümetlerin sarıldıkları mazeretlere sa
rılma olanakları yoktur. Gene istirham ediyo
rum ; demokratik haklardan ve imkânlardan ya
rarlanmış, demokratik bir ürün olarak yaşaya
caklarda fevkalâde tedbirlerin ilânihaye sürmesi
ne müsaade etmemelidirler. Gerçekten icap var
sa bunu da, kendileri bize delilleriyle ortaya 
koymalıdırlar. 

Gene bu kanunda görüldüğü gibi sıkıyöne
timden sonra dahi, Sıkıyönetim Mahkemelerinin 
görevlerinin devam etmesi bir kere başından 
beri iddia ettiğimiz, Anayasa maddeleri de de
ğişirken söylediğimiz gibi, Türkiyedeki yargı 
bütünlüğünü bozucu bir anlayıştır. Türkiye'de 
yargı erki, gücü Anayasanın 4 ncü maddesin
den sonraki maddelerde görüldüğü gibi belli kaza 
organlarına verilmiştir; bunlara güven kalma
mış mıdır yahut, bunlar artık sıkıyönetimsiz 
ayakta duramayacak haldeler midir? Bir bozul
ma mı vardır müessesede? Müesseseye karşı bir 
güvensizlik mi vardır, ne vardır ki, sıkıyönetim
den sonra dahi sıkıyönetim mahkemelerinde dâ
vaların devamı istenilsin? Kaldı ki, Anayasada 
değişiklik yaptık, Güvenlik Mahkemesi adı altın
da mahkemeler kuracağız; güvenlik mahkeme
leri, sıkıyönetim mahkemelerinin görevlerini 
üstlenecekler. Bir yanda güvenlik mahkemesi 
olacak, bir yanda normal mahkemeler olacak, 
bir yanda da sıkıyönetim mahkemeleri olacak; 
üçlü, ayrı bir gücün paylaştığı yetkiyi Türki-
yede herkesin pek kolay anlaması mümkün de
ğildir. 

Arkadaşlarım, aslında tarihî gerçek şudur 
ki ; iktidarsız, her türlü asayiş ve millî barışı 

I sağlamada güçsüz kalmış, yanlış politikaları yü
zünden Türkiyeyi, Türkiye Cumhuriyetini bat
ma derecesine getirmiş iktidarın, icraatı sonun
da, bakın bu ülke neler çekiyor. İki yılı aşkın za
mandır. böyle bir yönetime tabi oluyor. 

Şimdi bakınız, iki yılı aşkın bir süredir, biraz 
evvel ar zettiğim giibi, âciz idareleri yüzünden 
memlekette asayiş ve selâmet imkânı bırakma
mış iktidarlar, bu imkânlardan istifade ederek, 
nasıl bir çelişki, bir anlamsız şeydir ki, istediği 
'gibi hareket edebiliyor, Hükümet kurabiliyor. 
Hükümet olduğu zaman yaptıklarından dolayı 
uzaklaştırılanlar ve onun yerine getirilenlere ve
rilen imkânlar, uzaklaştırılan hükümetin kur
duğu hükümete tevdi ediliyor. Bu çelişkiyi kim
se kolay kolay çözemez. Bunu bizim hususî men-

I faat ile söylediğimizi anlamak için yahut iddia 
etmek için çok fena niyetli olmak lâzım. Bu çe
lişkiyi halletmek lâzımdır. İstikrarsızlık buradan 
başlıyor. Nasıl olur da sizin için getirilmiş bir 

I kanunu siz kullanıyorsunuz; sizin yaptıklarınızı 
I temizlemek için getirilmiş bir kanundur; ama 
I şimdi. 

I Binaenaleyh, oluyor bu memlekette, gördüm 
ben; bildiğiniz gilbi ,biraz evvel geçtiği gibi, 

I Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ka
nununda 2 nci madde hakkında hiçbir bilgimiz 
yokken ortaya çıkardığınız gibi, ama bu, oluyor. 

I Ama bu çelişkiler gerçek istikrarsızlığın nedeni 
oluyor. Katlanacağız, arkadaşlar; demokrasi ise, 
icaplarına katlanacağız; yok değilse, hep bera
ber karar vereceğiz. Yarısı demokrasi, yarısı 
benzer, yarısı bilmem.. Bu olamaz. Olmadığı için 
istikrarsızlık oluyor. İstikrar olmadığı içindir 
ki, ülkede kimse gerçek bir siyasî demokratik 
düzenin süreceğine tam bir emniyetle bakmıyor. 
Benim söylediklerim halisane duygulardır. Hü
kümetten temennim bu idarenin biran evvel 
sona ermesini sağlamasıdır, mesuliyetini yüklen
mesidir, üç başlı kaza organı ucubesinden 
memleketi kurtarmasıdır. Varsa gerçekten icap
ları, o yerlerde dahi, bugünkünden daiha fazla 
yerlerde dahi hepimizin bilerek, anlayarak, ina
narak bu yönetimi idare etmelerini ben de iste
rim. Çok kıymetli bir hükümdür Ordu, Türkiye-
de. Her zaman söylemişimdir; kendi kendime ve 
partimde. Özellikle sağ, dinsel veya buna benzer 
birtakım fikirlerle şartlandırılmış, bu memleke-

I tin derin tarihinde kökleri daha hâlâ duran bâzı 
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çok önemli toplumsal karışıklıkların en mües
sir bastırıcısı, en canlı, bilinçli maniası Ordu'
dur. Buna şüphemiz yoktur. Bir de, dışa karşı 
yapacağımız mücadelede elbetteki çok iyi imti
han vermiş bir teşekküldür. 

Binaenaleyh, benim maksadım şudur; demok
rasi veya onun bozulmuş şekilleri arasında ter
cih yapacağız. Bozulmuş şekillerini uzun boylu 
sürdürmeyeceğiz, sanıyorum ki, o takdirde bir 
birimizi daha iyi anlayacağız, ülkede barışı daha 
iyi sağlayacağız, toplumsal barış daha iyi hâsıl 
olacak: ve özgürlükler insanların ilerlemelerine, 
giderek toplumun ilerlemesine sebebolacaklar. 
Bunun tecrübesini yaşayacağız. 

(Sağolun, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bilgen, buyurunuz. 
LÛTFİ BİLaEN (İçel) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Gecenin bu geç saatinde aslında konuşmak 

da istemiyorum. Ancak, bu kanun vesilesiyle bir
kaç noktaya haslbihal şeklinde temas edip geç
mek istiyorum. O da, sıkıyönetim tatbikatiyle 
ilgili olarak halkın söyleyemediği şeyleri bura
da dile getirmek hususudur. 

Halk - asker münasebetlerinde biraz daha 
dikkatli olmak lâzım. Alman tedbirlere halk 
inanırsa, benimserse sonunda işe yarayacağına 
kani olursa bir zehir olsa içer. Biz hekim olarak 
hastalara en acı şeyleri veriyoruz, hattâ önümü
ze yatıyor, ameliyat oluyor, bir an için dünya
sını değiştiriyor, neticesinde birş'ey umduğu 
için. O bakımdan, alman tedbirlere halk canı 
gönülden katılırsa her şeye razı olur, ama halk 
izahını yapamazsa, devamlı olarak en azından 
homurdanır. Eğer homurdanma cesaretini de 
bulamazsa kafasından iyi şeyler geçirmez. Bu 
bakımdan, birkaç somut örnek vermek istiyo
rum i 

Ankara'da biraz dolmuşla gezmek veya 
taksi ile dolaşmak - resmî arabaların dışında -
'bütün bahsettiğim şeyleri görmek için yeter de 
artar bile. Bir gün dolmuşta saibah erkenden gi
diyordum; bir asker, bir seyyar satıcıyı tartak
lıyor, itiyor, bir kenara doğru. Tam da kavşak 
yerinde kırmızı ışık yanmış, her tarafın araba
ları durmuş. Benim bulunduğum dolmuşta sağ
daki, soldaki arabalara baktım, herkes homur
danıyor, muhakkak ki küfür ediyorlar. 

Niçin" belediyenin yapacağı hizmeti askere 
yaiptırıyorsunuz t O seyyar satıcı hatalı, kanun 

. dışı harekette bulunmuşsa bunun tecziyesi ve 
terbiyesi askere düşmez. Buna dikkat etmek lâ
zım. Kaldı ki, asırlardan beri hep emir almış, 
hiç emretmemiş, hep ezilmiş, hiç hükmetmemiş, 
hep hükmedilmiş insanlar, bir an için kendile
rine emretme ve hükmetme fırsatı geçtiği zaman 
biraz gaddar da oluyorlar. Bakıyorsunuz, her-
gün şoförlük yapan, taksi ve dolmuş kullanan, 
ticaret yapıp çoluk ve çocuğunu doyurmaya ça
lışan insan trafik memuru oluyor, elbise giydiği' 
zaman meslektaşlarına zulüm ediyorlar. Belki 
o asker dün 'bir seyyar satıcı idi, bir köylü idi; 
bir şeydi, bir hammal idi, az gelirli bir insandı; 
ama kıyafeti giyinip de emir alınca, aldığı emirden 
fazlasını tatbik ediyor ve kendi kendini bir komp
leks ile tatmin yoluna gidiyor. Bunlara fırsat 
vermemeliyiz. 

Meselâ, Çankaya'dan Ulus'a doğru dolmuş 
ile gittiğiniz zaman Kızılay ile Sıhhiye arasında 
dolmuşların durdurulmadığını görürsünüz. Ni
çin durmaz, niçin durdurulmaz, orta yerde ne
den bir durak yok? Bunu kimse izah edemez. Ora
da yüzlerce mağaza var, yüzlerce ev var, yüz
lerce doktor var, muayenehaneler var, oraya has
talar nereden gelecekler? Orada, Bulvarda taksile
ri görünsünüz, hep motor kapağını açıp kontrol 
ederler. Sdbep? Durma ihtiyacı vardır, kontrol ba
hanesiyle motor kapağını acımak bir numaradır 
parasını evvelce vermiş müşteriler inerler. Çünkü, 
bana da aynı şeyi tatbik ettiler, inme ihtiyacm-
daydım. Yani, ben bu olayı yaşadım ama başka 
bir şey daha var, eğer Orduevinin önünde jeep-
lerin, taksilerin de durmadığını halk görürse 
buna inanır. Kendisinin durdurulmadığını, Or
duevi mensuplarının durduğunu görürse artık 
insanları inandıramazsınız. Yani, bu gibi, hani 
söylediğim şeyler aslında kum tanesi kadar kü
çüktür, bu büyük olayların içerisinde, ama o 
kum tanesi ayakkabının içerisine girdiği zaman 
yürümeye mâni olur. 

İşte, halk - asker arasında böyle küçük küçük 
şeyler girince de bir rahatsızlık oluyor. Başka 
türlü kelime kullanmak istemiyorum. 

ORHAN KOR (İzmir) — Ama o, halkı ezmek 
için, komünistlere karşı... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, rica ederim 
efendim; lütfen mücadele etmeyiniz. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Sus be Al-
lahaişkına, biraz insan olalım yahu, insan ola
lım^ 
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BAŞKAN — Sayın Bilgen, Sayın Bilgen, bu 
şekilde bir arkadaşınıza hakaret etmek yetkisi
ni taşımıyorsunuz. İstirham ederim. 

LÜTFÎ BİLGEN (Devamla) — Ben insan 
gibi düşünüyorum; sözüm ona ait değil. 

BAŞKAN — Beni müşkül vaziyete koyuyor
sunuz efendim. 

LÜTFÎ BİLGEN (Devamla) — Hayır efen
dim... 

BAŞKAN —• 6,5 saatten heri burada Riya
set ediyorum; biraz da beni düşünün, istirham 
ediyorum. 

ORHAN KOR (İzmir) — Hep masal anlatı
yor, 2,5 saattir yahu. 

LÜTFÎ BİLGEN (Devamla) — Efendim ben 
Orhan beye bir şey söylemiyorum; ben, insanca 
bir derdi buraya getiriyorum, niçin karışıyor
lar ? Varsa fikri, çıkar söyler. 

BAŞKAN —• Hayır, kürsünün adabına uy
gun konuşmanız lâzım. Bu kürsünün bir s'eviye-
si vardır; bu kürsünün seviyesini orada indire-
mezsiniz. Ancak yerinizden belki o kelimeyi kul
lanabilirsiniz ; ama kürsüden kürsünün seviye
sini düşürecek kelimeler kullanamazsınız efen
dim. 

LÜTFÎ BİLGEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, siz de kelimeyi duydunuz; ben burada 
insanca bir dertleşme yapıyorum diyorum; kim
seye bir şey demiyorum. 

BAŞKAN —. Ben müdahale ettim, sizin ay
rıca cevap vermeniz, o şekilde hitabetmeniz doğ
ru değil efendim. 

LÜTFÎ BİLGEN (Devamla) — Biraz geç 
kaldınız, teşekkür ederim. 

ORHAN KOR (İzmir) —• Askerin hareketi
ni kötülüyor. 

- * ~ 

BAŞKAN —• İstirham ediyorum, Sayın 
Koi\ 

LÜTFÎ BİLGEN (Devamla) — Yani şimdi 
ne dersiniz, ne dersiniz?... 

DİVAN KÂTİBİ HÜSEYİN ÖZTÜRK (Si
vas) — Niye müdahale etmiyorsun Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Siz karışmayın, canım. 
DİVAN KÂTİBİ HÜSEYİN ÖZTÜRK (Si

vas) — İşinize geleni duyuyorsunuz Sayın Baş
kan. Fikret Gündoğan konuşurken «(deli saçma
sı» diyor. Neden müdahale ediyor? İyi ama onu 
duymuyorsun, ötekini duyuyorsun. Böyle şeyde 
ben de görev yapmam. 

SUPHİ KARAMAN (Taibiî Üye) — Başka
nım çok yoruldunuz, oturumu bırakınız, daha 
iyi olacak. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Bırakalım 
isterseniz. 

DİVAN KÂTİBİ HÜSEYİN ÖZTÜRK (Si
vas) — İşine geleni duyuyor, işine gelmeyeni 
duymuyor. 

SUPHİ KARAMAN (Taibiî Üye) — Sayın 
Başkan, oturuma devam edemezsiniz bu şekil
de1, 

(Divan Kâtibi Hüseyin öztürk Başkanlık 
Divanını kapıyı vurarak terketti.) 

MAOİT ZEREN (Amasya) — İşte bu terbi
yesizliğin ta kendisi.. Görülmemiş bir şey. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu, 
görülmemiş bir şey. 

BAŞKAN — 15 . 5 . 1973 Salı günü saat 
15 ,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanına (Saati : 21,20) 
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GÜNDEMİ 
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10 . 5 . 1973 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık 'bulunan üyelikle
re seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. -— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liği Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu ra
poru (M. Meclisi; 2/622, C. Senatosu 2/45) (S. 
Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi: 16 . 3. 1973) (Bi
tiş 'tarihi : 16.5.1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını ^güdenlerin adalete tesli
mi hususunda Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/45) 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun için
de (bulunduğu duruma dair Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi 
Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağdaşıp 
bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ekrem 
Özden'in önergesi ve bu hususta Başkanlık Diva
nının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 Temmuz 
1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Dağıtma tari
hi : 18 . 7 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in," son (birkaç ay içinde, özellikle İs-
tanlbuFda vukulbulan yangınlara dair Senato araş
tırması isteyen önergesi (10/4) 

7. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna da
ir Cumhuriyet 'Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 
3 .3 .1973) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER. 

1. —• Yem kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kaıbul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kuru
lan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/626; 
Cum'huriyet -Senatosu 1/190) (S. Sayısı: 241) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve (bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mec-



lisince kalbul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, Millî Savunma 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3'er üye alın
mak 'suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/782; C. Senatosu: 1/191) (S. Sa
yısı : 256) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1973) 

X 3.—• Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti arasında Sosyal Güvenlik konusunda Ge-
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nel Sözleşme ile ıbu Sözleşmeye ek Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna, dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/681; C. Senatosu 1/192) (S. Sayı
sı : 257) (Dağıtma tarihi : 4 . 5 . 1973) 



Toplantı: 12 A P f l 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İ O O 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet, İçişleri, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân Komisyonla
rından 3'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 

(M. Meclisi : 1/782; C. Senatosu : 1/191) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 856) 

Millet MvcJisi 
Caıd Sekreterliyi 13 . 4 . 1973 

Kumınhır Müdürlüğü 
Sayı : 7378 

Cl J I I I I RÎYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 , 4 . 1973 tarihli 94 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek i,:a-
ri oyla kabul edilen, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 15 . 2 . 1973 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulan 4, 9, 11 . 4 . 1973 tarihli 88, 92 ve 94 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 856) 
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Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 24 . 4 . 1973 

Esas No. : 1/191 
Karar Xo. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Nisan 1973 tarihli 91 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 13 Nisan 1973 
tarihli ve 7378 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle. Cumhuriyet 
Senatosunun 19 Nisan 1973 tarihli 56 ncı Birleşiminde - Anayasa ve Adalet -, - İçişleri -, - Millî 
Savunma - ile - Bütçe ve Plân - komisyonlarından üçer üyenin katılması suretiyle kurulması kabul 
edilen Geçici Komisyonumuzun 20 ve 24 Nisan 1973 tarihli Birleşimlerinde Millî Savunma Baka
nı İ İh a mi Sanear ile Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları hakle tetkik ve 
müzakere olundu. 

I - Tasarı. 13 Mayıs 1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda : 
a) Uygulama döneminde karşılaşılan eksiklikler ve aksaklıklar, 

b) Anayasa Mahkemesinin Esas 1971/31; Karar 1972/5 sayılı kararı, 
e) 15 31art 1973 tarihli ve 1699 sayılı Anayasa değişikliği, 
Gözetilerek, gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesini öngörmektedir. 

Gerçekten, bir Anayasa müessesesi olan - Sıkıyönetim - uygulamasının 9 Temmuz 1961 tarih
li ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygunluğunu sağlamak üzere konulan 13 Mayıs 
1971 tarihli ve 1402 sayılı Kanunun uygulama döneminde bâzı eksiklikler ve aksaklıklar ile karşı
laşıldığının yanısıra. Anayasa Mahkemesinin Esas 1971/31; Karar 1972/5 sayılı iptal karan 
sunucunda önemli bir boşluk da doğmuş ve bu boşluğun sonuçları 15 Mart 1971 tarihli ve 1699 
sayılı Anayasa değişikliğinde bir düzene kavuşturulmuş ancak, bu düzenlemenin gerçekleştirile
bilmesi için söz konusu kanunda ica-beden değişikliğin yapılması zorunlu bir mahiyet kazanmıştı]'. 

Böyle bîr zarureti karşılamak amacı ile getirilen işbu tasarı, bir Anayasa gereği telâkki edi
lerek Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Tl - Millet Meclisi metninin sistematiği icabı 1 nci madde olarak tedvin edilen çerçeve madde 
melninde yer alan 3, 4, 12, 13. 14, 15, 16. 20, 2!„ ve 23 ncü maddeler. Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin sistematiği icabı 2 nci, 4 ncü ve 5 nci madde olarak tedvin edilen mad
deler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının Hükümetçe Türkiye Bindik Millet Meclisine sevk edilen metninin 1 nci maddesi ola
rak tedvin eelilen çerçeve madde metninde yer aldığı ve Millet Meclisinin 105 numaralı Geçici Ko
misyonunca da benimsendiği halde, Millet Meclisindeki görüşmeler sırasında metinden çıkartılan, 
«Komutan ve yardımcıları» na ilişkin 5 nci madde değişikliği ile «Karargâh» a ilişkin 8 nci mad
de değişikliği, üyelerin önerileriyle nazara alınmış ve üzerlerinde geniş görüşmeler yapılarak; 
uygulama gerçekleri muvacehesinde ve Sıkıyönetim uygulamasının siyasî sorumluluğunu taşıyan 
Başbakanın bu Anayasal sorumluluğunun olağan sonuçları esaslarında işbu kanunun buna uygun 
hüviyet içinde bulunmasını temin amacı ile 5 nci madde, Millet Meclisi Geçici Komisyonunun yap
tığı olumlu değişiklik de değerlendirilerek metne ithal edilmiş ve aynı gürüşmeler ışığında ve 
Sıkıyönetim komutanlıklarının - karargâh hizmetleri - nin özellikleri de gözetilmek suretiyle 8 nci 
madde metne eklenmiştir. 

Cumhurivet Senatosu (S. Sayısı : 256) 
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Komisyonumuz, bu değişiklikleri gerçekleştirirken; sorumlu bir merciin, emrindeki bir mercii, 

sorumluluk alanında görevli kılması halinde sorumluluğunu devretmiş olacağı yolunda bir an
lam ve sonucun çıkartılamayaeağma ve böyle bir durumda, ortada sadece bir görevlendirme hali
nin bahse konu olacağına dair görüşü esas almıştır. 

Millet Meclisi metninin sistematiği icabı 3 ncü madde olarak tedvin edilen çerçeve madde. Ko
misyonumuzca, bu madde metninde yer alan Geçici 2 nei maddenin birinci fıkrasının son cümle
sindeki ifade düşüklüğü düzeltilerek kabul edilmiştir. 

III - Anayasa Mahkemesinin Esas 1971/31; Karar 1972/5 sayılı iptal kararının 14 Xisan 1973 
tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu keyfiyetini gözeten Komisyonumuz, tasarının Genel Kurulda 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

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

Başkan 
S anı sun 

R. Rendeci 

Takat 
A. Altııntaa 

Tabiî Üye 
F. özdilek 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. Ucuzal 

Hatay 
E. Bahadırlı 

Top]antıda bulunamadı. 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
İzmir 

0. Kor 

Cumhurbaşkanmea S. Ü. 
Ka-Tşıyım. Söz hakkım 

saklı 
S. Babiiroğlu 

Edirne 
_Y. Er geneli 

Zonguldak 
Muhalifim. Söz hakkım 

saklıdır. 
M. A. Pestilci 

Samsun 
E. Işıklar 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 256) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

1-102 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir gerici madde eklen
mesine eletir kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3, 4, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 ve 23 ncü mad
deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Görev ve yetki : 

Madde 3. — Sıkıyönetim komutanı, sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik ve kamu düzenini 
korumak ve sağlamakla görevlidir ve gerektiği hallerde aşağıda yazılı tedbirleri almaya yetki
lidir., 

a) Konutları ve her türlü dernek, siyasî parti, sendika, -kulüp gibi teşekküllere ait binaları, 
işyerleri ile özel ve tüzel kişilikleri ihaiz (Özerk müesseseler dâhil) •müesseseler ve bunlara ait 
ınibtemilât ve her türlü kapalı ve (açık yerleri,, mektup, telgraf ve sair mersuieleri ve kişilerin 
üzerlerini herhangi bir müracaat, talep ve karara lüzum olmaksızın aramak ve 'bunlardan sübut 
vasıtaları olan yahut zor alıma tabi bulunan eşyayı zaptetmek; 

b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayımları dâhil olmak üzere telefon, telsiz, rad
yo, televizyon gibi her çeşit araçlarla yapılan yayım ve haberleşmeye sansür koymak, kayıtla
mak veya durdurmak ve hizmetin gerektirdiği ahvalde bunlardan öncelikle faydalanmak; 

c) Söz, yazı, r^sun, film ve sesle yapılan her türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf ve sair 
mersuleleri kontrol etmek; gazete, dergi, kitap ve diğer yayımların basım ve yayımını kayıtla
mak ve bunlar üzerine »sansür koymak veya sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasaklamak; sıkı
yönetim komutanlığınca basılması veya neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş gibi bil
cümle matbu evrakı basan matbaaları kapatmak; 

d) Kamu düzeni, Devlet Kuvvetleri, kişi hürriyeti, kamu selâmeti aleyhine işlenen cürümler
le, adam öldürmek veya kişilere karşı müessir fiilde bulunmak suçlarından hükümlülüğü bulu
nanlardan veya genel emniyet gözetimi altmda olanlardan yahut sıkıyönetim bölgesinde belirli 
bir ikametgâhı olmayanlardan veya diğer şüpheli olan kişilerden sıkıyönetim bölgesi içinde bulun
maları sakıncalı görülenleri sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarmak veya bu bölge içinde belirli yer
lere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak; 

e) Her /türlü silâhlar, cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif 
maddeler veya gazların yahut benzeri maddelerin bulundurulmağını, hasırlanmasını, yapılmasını 
veya naklini yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, 
âlet veya araçların teslimi için emirler vermek, arayıp toplamak; 

f) Grev, lokavt yetkilerinin kullanılmasını sürekli olarak durdurmak veya izne bağlamak; 
İşgal, fiilî durum, boykot ve iş yavaşlatılması gibi hareketleri yasaklamak, önlemek veya önle

yici tedbirleri almak; 
g) Kapalı veya açık yerlerde her türlü toplantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, 

her türlü dernek ve teşekküllerin çalışmalarını durdurmak veya bunları izne bağlamak; yeni der-
nsk kuruluşlarınf izne bağlamak; 

b) Zarurî ihtiyaç maddelerini yapan, üreten, depolayan, nakleden ve satan ticarî ve sınaî mü
esseseleri lüzumu halinde kontrol etmek ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak; 

i) 'Gazino, kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, sinema, bar, diskotek, taverna, dansink ve 
c^:aii gibi cl'ience yerleri ile kulüp ve sair oyun salonlarını otel, motel, kamping ve bunlara ben-
;jfr }7c"':;/•;. X:rirol etmek, kapatmak veya bunların açılma ve kapanma zamanlarını tayin etmek 
ve ün'-v.ınak; 

•'- R-.r.-., deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, güvenlik amacıyle ulaştırma 
z":>y. T-ir. bölgeye giriş ve çıkışlarını kayıtlamak veya yasaklamak,i 

Cumhuriyet Senatosu (8. Sayısı : 25G) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTTİĞİ METİN 

1-10:2 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kını un tasarısı 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 ve 
23 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde 'değiştirilmiştir. 

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 256) 
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'(Millet Meclislinin kabul ettiği linetin) 

k> Sıkıyönetim bölgesine girmek ve (bu bölgeden çıkmak isteyenler hakkında kayıtlar koy
mak; 

1) Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tü
münü veya bir kusmını aldırmak; 

m) Sıkıyönetim bölgesindeki devlet kurum ve organlarına Hazine, özel idare, mahallî idare, 
iktisadî veya sair kamu kuruluşlarına gerekli tedbirleri aldırmak; 

Lüzumu halinde sıkıyönetim bölgesindeki Hazine, özel idare ve belediyelere ait bina, araç ve 
personelden yararlanmak; 

n) Bakanlar Kurulunun sıkıyönetimle ilgili- kararlarını yürütmek. 
Bu maddede sayılan yetkilerin kullanılması sırasında milletlerarası hukukun diplomatik tem

silcilikler ve mensuplarına tanıdığı ayrıcalık ve dokunulmazlıklar ile yasama dokunulm azlığına 
ilişkin Anayasa hükümleri saklıdır. 

Madde '4. — Sıkıyönetim komut anlığı emrinde görevli iasker ile polis ve jandarma, kendi! erine 
verilen görevlerin yerine »getirilmesi sırasında tabi oldukları Türk (Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanun ve Yönetmeliği, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilât ve Vazife Nizamna
mesinde ısilah (kullanmayı icabettiren hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde silâh 
kullanma yeıtikisMii (haizdirler. 

Sıkıyönetim komutanlığında görev <alan ve silâh kullanan (bütün, personel hakkında 1481 sayılı 
Asayişe Müessir Bâzı Fiillerin Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi ile 211 sayılı Türk 
Silâhh .Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 87 nci maddesinin V ve VI ncı fıkraları hükümleri uy
gulanır. 

Yukarda belirtilen görevlilerin; Devlet otoritesini, can ve (mal güvenliğini korumak için silâh 
kullanmalarını, sıkıyönetim komutanlarının önceden düzenleyen eanirleri uygun araçlarla ilân 
edilir. 
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(G-eeici Komisyonun kabul ettiği metin) 

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

Komutan ve yardımcıları : 

Madde 5. — Sıkıyönetimin ilân edildiği bölgede, bu kanun hükümlerini uygulamak üzere en 
az kolordu veya eş idi kıt'a komutanlığı görevini yapmış veya yapmakta olan bir komutan, Genel
kurmay Başkanının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve 
Cumhurbaşkanının onaylayacağı bir kararname ile Sıkıyönetim Komutanı olarak atanır. 

Sıkıyönetim Komutanına, sıkıyönetimin ilân edildiği bölge ve ilânı gerektiren olayın genişliği 
dikkate alınarak yeteri kadar komutan yardımcın veya çevre komutanı yukardaki fıkrada belir
tilen usule göre atanır. Atanma kararında sıkıyönetim Komutamnin, komutan yardımcılarının 
ve çevre komutanlarının eski görevleriyle İlişkilerinin kesilip kesilmeyeceği belirtilir. 

Sıkıyönetim Komutanı, hizmet gereklerini dikkate alarak, kendine ait yetkilerin tamamını veya 
bir kısmını yardımcılarına ve çevre komutanlarına devredebilir. 

Çeşitli bölgelerde veya bütün yurtta sıkıyönetim 'ifân edilmesi halinde; sıkıyönetim komutan
lıkları ve sıkıyönetim hizmetleri arasındaki adlî, idarî ve teknik Üs bölümü, işbirliği ve koordi
nasyon ve sıkıyönetim komutanlıklarının, müşterek konulardaki yönetimi Başbakan veya yazılı 
olarak (görevlendireceği makamca sağlanır. 

Karargâh : 
Madde 8. — Sıkıyönetim ilânı ile beraber, sıkıyönetimin maksat ve amaçlarına uygun olarak, 

sıkıyönetim komutanlığı karargâhı kurulur. Sıkıyönetim komutanlığı kadroları, Grenelkurmay 
Başkanlığınca önceden hazırlanır ve Başbakanın onayına sunulur. Bu kadrolara lüzumu kadar su
bay, assubay, sivil personel ve Devlet memurları aslî görev yerleri ile ilişiği kesilmeksizin usu
lüne göre atanır. 

Atanan personel, atama emrinin kendilerine tebliğini takibeden yirmidört saat içerisinde ha
reket ile yol süresi sonunda yeni görevlerine katılma zorundadır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 2-1(3) 
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•(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Madde 12. — Sıkıyönetim komutanı nezdindeki askerî mahkemeler göreve başlayıncaya kadar. 
suçun işlendiği yerlerde bulunan askerî savcılar ve bunlar yoksa Cumhuriyet savcıları sıkıyöne
tim komutanlığı askerî savcılarının görevlerini yaparlar. 

Sıkıyönetim ilânım gerektiren hallere bağlı eylemler : 

Madde 13. — Sıkıyönetim ilânına sebebolan suçlan, sıkıyönetim ilânından evvel işlemiş olan
larla, Sıkıyönetim Askerî mahkemelerinin elkoyduğu herhangi bir suçla umumî ve müşterek /gaye 
içerisinde irtibatı bulunan suçlan işleyenlerin davalarına, suç, sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmiş 
olsa dahi Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinde bakılır. 

Sıkıyönetim personelinin surlarında görev : 

Madde 14. — Sıkıyönetim Komutanlığı emrine giren personelin, sıkıyönetim hizmet ve görev
leri ile ilgili olarak veya 'sıkıyönetim hizmet ve görevlerinin yapılması sırasında işledikleri suç
lara ait davalara bakmak görevi, sıkıyönetim askerî mahkemelerine aittir. 

Bu kişilerin sıkıyönetim mahkemesi görevine giren suçları hakkında re'sen kovuşturma yapı
lır. Bunlar hakkında özel kanunlarında gösterilen yargı usulü hükümleri uygulanmaz. 

Sıkıyönetim emrindeki asker kişilerin askerî yargıya tabi suçlarına da Sıkıyönetim Askerî 
Mahkemesindef bakılır. 

Sıkıyönetim Komutanı; emrindeki personele özel kanunlarında yazılı disiplin ve idarî cezaları 
usulüne göre verebilir. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, uyarma, kı
nama ve kısa süreli durdurma dışındaki cezaların uygulanması için yetkili makam ve kurullarına 
teklifte bulunur. 

Sıkıyönetim Jledıkcmelerinin görev ve yetkileri : 

Madde 15. — Sıkıyönetim altına alınan yerlerde aşağıdaki suçlardan sıkıyönetim ilânına ve 
faaliyetlerine ilişkin olanları işleyenler ve bunların suçlarına iştirak edenler bu kanunun 21 ncî 
madde hükümleri saklı kalmak şartiyle sıfat, meslek ve memuriyetleri ne olursa olsun sıkıyö
netim komutanı nezdindeki askerî mahkemelerde yargılanır. 

a) Türk Ceza Kanununun İkinci kitabının birinci babının birinci, ikinci ve dördüncü fasıl
larında yazılı Devletin kişiliğine karşı işlenen suçlar; 

b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının beşinci babının birinci ve ikinci faslında yazılı 
suç işlemeye tahrik ve cürüm ikaı için cemiyet kurmak suçlan; 

c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı babının ikinci faslında yazılı Devlete ait 
mühür, damga ve sair alâmetlerin taklidi hakkındaki suçlar; 

d) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının yedinci babında yazılı kamunun selâmeti aleyhine 
işlenen suçlar; 

e) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının onuncu babının ikinci faslında yazılı yağma, yol 
kesme, adam kaldırma suçlan; 

f) Türk Ceza Kanununun 179, 180, 188, 191, 192, 201, 234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 
255, 256, 257, 258, 260, 264, 266, 268, 271, 296 ve 537 nci maddelerinde yazılı suçlar ile 6136 sayılı 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunda yazılı suçlar; 

g) Türk Ceza Kanununun 390 ve 391 nci maddelerinde yazılı suçlar ile haberleşmeyi sağla
yan Posta, Telgraf, Telefon işletmesi Crenel Müdürlüğüne veya Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait her 
türlü araç, gereç, tesis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçlan; 

h) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59 ncu maddelerinde yazılı suçlar; 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sjmsı : 250) 
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•(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Madde 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 256) 
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i(;MiMet Meclisinin kaıbul .ettiği inletin) 

i) Askerî Ceza Kanununun 75, 93, 95 ve 96 ncı maddeleri ile 148 nci maddesinin ükinci fıkra
sında ve 160 ncı maddelerinde yazılı suçlar; 

j) Takibi şikâyete bağlı olmayan veya şahsî dava yoluyle takibi gerekli bulunmayan basın 
yoluyla işlenmiş suçlar; 

k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanuna muhalefetten doğan suçlar; 
1) Derneklerin, sendikaların ve meslekî kuruluşların kanunlarında mevcut kapatılmalarıyle il

gili davalar. 
(Anayasanın ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun siyasî partilerin kapatılmasıyle ilgili 

hükümleri saklıdır.) 
Yukarıda yazılı suçlara elkoyan yetkili merciler bu suçlara ait hazırlık soruşturması evrakını 

vakit geçirmeden sıkıyönetim komutanına göndermekle yükümlüdürler. (Sıkıyönetim komutanı ken
disine gönderilen evrakı sıkıyönetim komutanlığı nezdindeki askerî savcılığa, işlem yapılmak üzere 
gönderir. 

Sıkıyönetim komutanı bu kanunda yazılı suçlardan sanık kişileri, sıkıyönetim komutanlığı 
nezdindeki askerî mahkemeye sevk ve tutuklanmalan gerekip gerekmediği hakkında bir karar 
alınıncaya kadar gözetim altında tutabilir. Bu süre onbeş günden fazla olamaz ve aynı kişi için, 
aynı suç isnadı sebebiyle ve yeni deliller çıkması gibi haklı bir sebep yok iken bir defadan fazla 
kullanılamaz. 

Uygulanacak usul hükümleri: 

Madde 18. — Sıkıyönetim komutanlığı nezdinde kurulan askerî mahkemelerde, Askerî Mahke
meler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile aynca bu kanunun savaş hali hükümleri uygu 
lanır. Sıkıyönetim, savaş hali sebebiyle ilân edilmemiş ise Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargı
lama Usulü Kanununun savaş halinde kanun yollanna başvurmaya, yerine getirmeye ve mahkeme 
kuruluşuna ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Askerî Yargüayca incelemede öncelik : 

Madde 20. — Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askerî mahkemelerce verilip temyiz 
edilen hükümler, 353 sayılı Kanunun 1596 sayılı Kanunla değişik 217 nci maddesinin son fıkrası 
uyarınca en geç 2 ay içinde karara bağlanır. 

Kovuşturmada izin : 

Madde 21. — Bu kanunda belirtilen suçlardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında Sıkıyöne
tim Komutanlığınca kovuşturma yapılabilmesi : 

a) Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, kendi meclislerinin, 
b) General ve amiraller hakkında Genelkurmay Başkanının, 
c) Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya ilgili bakanların, 
d) Valiler, kaymakamlar hakkında içişleri Bakanının, 

e) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek idare Mahkeme
si, Yüksek Hâkimler Kurulu, Sayıştay Başkan ve üyeleriyle Başkanunsözcüleri, Cumhuriyet Baş
savcısı, Askerî Yargıtay Başsavcısı, hâkimler ve yardımcılanyle Cumhuriyet Savcı ve yardımcıla-
n ve bu sınıftan sayılanlar, askerî hâkim subaylar hakkında özel kanunlarına göre yetkili kurul ve 
makamlann, 

iznine ve yargılama usulüne bağlıdır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 256) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Madde 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 25G) 
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(Millet Meclisıiııin kabul ettiği metin) 

Yukarıda sayılan kişiler hakkında yetkili kurul ve makamlar tarafından, Sıkıyönetim Komu
tanlığınca kovuşturma yapılmasına izin verilmediği ahvalde özel kanunlarına göre işlem yapılır. 

Diplomatik dokunulmazlıkla ilgili hukuk kuralları saklıdır. 

Sıkıyönetimin kaldırılması halinde Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinin görev ve yetkisi : 

Madde 23. — Sıkıyönetimin kaldırılması halinde Sıkıyönetim komutanlığı nezdinde kurulan 
askerî mahkemelerin ve askerî savcıların görev ve yetkileri sona erer. 

Dava ve soruşturma dosyaları niteliklerine ve ilgili kanun hükümlerine göre görevli ve yetki
li mercilere gönderilir. 

MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine 1654 sayılı Kanunla ekle
nen (c) bendinden sonra aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin giderler için Başbakanlık bütçesine yeterli 
ödenek konur. 

MADDE 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun «GEÇİCİ MADDE» si, «GEÇİCİ MADDE 
1» olarak değiştirilmiş ve aynı kanuna aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 2. — 26 Nisan 1971 tarihinde -ilân edilen sıkıyönetimin kaldırılması halinde 
Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askerî mahkemelerde görülmekte bulunan davalar so
nuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerm görev ve yetkileri devam eder. Bu mahkemelerin hangi 
komutanlık nezdinde göreve devam edeceği 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanunundaki usule göre saptanır. Anılan mahkemeler 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu hü
kümlerini uygular. 

Birinci fıkrada yazılı hallerde, Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan Sıkıyönetim Askerî 
Mahkemeleri birden fazla ise bu mahkemeler ile mahkemelerde görevli askerî hâkim ve savcıla
rın sayıları ihtiyaca göre azaltılabilir. 

Kamu davası açılmamış dosyalar ile duruşmanın tatiline karar verilmiş davalar durumlarına, 
niteliklerine ve kanun hükümlerine göre görevli ve yetkili mercilere gönderilir. 

MADDE 4. — Bu Kanunun 1 nci maddesiyle değiştirilen 15 nci madde 14 . 4 . 1973, 3 ncü 
maddesi ile eklenen geçici 2 nci madde 26 . 3 . 1973 tarihinden geçerli olmak üzere, diğer madde
ler yayımı tarihinde yürürlüğe igirer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 256) 
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(Gıeçilci Komisyonun kalbni ettiği metin) 

Madde 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun «Geçici madde» si, «Geçici Madde 1» ola
rak değiştirilmiş ve aynı kanuna aşağıdaki geçici 2 nci madde eMenmiştir i: 

GEÇİCİ MADDE 2. — 26 Nisan 1971 tarihinde ilân edilen sıkıyönetimin kaldinllması halndıe 
Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde ikurulan askerî maJhkemelerde görülmekte bulunan davalar so
nuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerin igörev ve yetkileri devam eder. Bu tmahkemelerin hangi 
komutanlık nezdinde göreve devam edeceği' 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargıla
ma Usulü Kanunundaki usule göre saptanır. Anılan mahkemelerde, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nu hükümleri uygulanir. 

Birinci fıkrada yazılı hallerde, Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan Sıkıyönetim As
kerî Mahkemeleri Ibirden fazla ise bu mahkemeler ile mahkemelerde görevli askerî hâküm ve sav
cıların (sayıları ihtiyaca göre azaltılabilir. 

Kamu davası açılmamış dosyalar ile duruşmanın tatilime karar verilmiş davalar durumlarına, 
niteliklerine ve kanun hükümlerine göre görevli ve yetkili mercilere gönderilir. 

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

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

»9<& •<••• 
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