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I. — G-EŞEN Tl 

Başkanlık Divanının 9 - 1.1 Temmuz 197-1 ta
rihli birleşimlerde gündem dışı söz verilmemesi
ne dair 'kararma ait Başkanlık tezkeresi kabul 
olundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağlık ve 
•Sosyal Vardım Bakanı Selahattin Cizrelroğlu'na 
İmar ve İskân Bakanı Ali Topuzum vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı ve, 

Diyanet İşleri 'Başkanlığında görevli Yaşar 
Tuna gür'ün faaliyetleri konusunda kurulan 
Araştırına Komisyonu Başkanlığının. Komisyon 
Başkan ve Sözcü seçimine dair tezkereleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Manisa Üyesi Ruhi Tunakan'a., 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Nainı Talû' 

ya izin verilmesine ve, 
Hastalığı sebebiyle iki. aydan fazla izin alan 

Manisa Üyesi Ruhi Tunakan'a ödeneğinin "veril
mesine dair Başkanlık tezkereleri kabul olundu. 

Yedek subay adaylarının kısa süreli askerlik 
hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun tasarl
ısının (S. Sayısı : 376) 1 nei maddesi ret, 2 nei 
maddesi komisyona iade olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında Karadeniz'de Türk ve Sovyet karasuları 
arasındaki Deniz Hudut Hattının Tespiti hak
ikine! a Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun uS. Sayısı : 369) ; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosya
list Federatif Cumhuıriyeti arasında imzalanan 
Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun (S. Sayısı : 370) ; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosya
list Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin uygun 

TANAK ÖZETİ 

bulunduğuna dair Kanun (S. Sayısı : 371) tasa
rılarının öncelik ve ivedilikle görüşülmeleri 
onaylanarak maddeleri kabul olundu; tümleri 
açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda ka
bul olundukları bildirildi. 

Ege Üniversitesin in Kuruluş Kadroları hak
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kamın teklifinin 
(S. Sayısı : 373) öncelikle görüşülmesi onayla
narak. maddeleri kabul olundu; tümü açık oya 
sunuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul olun
duğu bildirildi. 

Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafın
dan Yapılan Radyo Yayınlarının Önlenmesine 
dair Avrupa Anlaşmasının onaylamasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısının (S. 
Sayısı : 368) öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
onaylanarak, maddeleri kabul olundu; tümü 
açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda ka
bul olunduğu bildirildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1974 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının (S. Sayısı 
381) öncelikle görüşülmesi onaylanarak. 1 nei 
maddesi üzerinde bir süre .görüşüldü. 

Manisa Üyesi Oral Karaosmanoğlu ile Eski
şehir Üyesi Ömer Ucuza Fin Genel Kurulun 
10 . 7 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanmasına daiır önergesi kabul olundu. 

10 . 7 . 1974 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19,03't e son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Ba şka nvekil i Kast aanonu 

Mehmet Ünal di Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Celebi 

.*.. 

_ 3S3 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkanVekM Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Hüsamettin Çelebi Oumhurbaskanmca S. Ü.) 

BAŞKAN — 75 nci Birleşimi acıyorum, 

î î . - - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoiklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

•BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır. 
görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. _ Genel Kumlun 13 .7 . 1974 ve 1.11.1974 
tarihleri arasında tatil yapılmasına dair Danış
ma Kurulu kararına ait Başkanlık tezkeresi. 
(3/488) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, 
takdim ediyorum. 

(i en el Kurula 
Cumhuriyet Senatosu 'Danışma Kuruluuun 10 

Temmuz 1974 tarihli toplantısında alman 5 sa
yılı karar ilişiktir. 

Yüksek Oenel Kurulun tasviplerine arz olu
nur. 

Saygrıl arınıl a. 
Tekin ArıiLuırun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Kararı 
Karar No. : 5 
Karar tarihi : 10 Temmuz 1974 
Toplantı) No. : 5 
Cumhuriyet Senatosunun, 13 Temmuz 1974 

tarihinden başlamak ve 1 Kasını 1974 Cuma gü
nü saat 15,00'te sona erimek üzere tatile girmesi, 
Danışma Kurulumuzun 10 Temmuz 1974 tarih
li toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Başkan Başkan vekil i 
Tekin Arıburun Mehmet Ünaldı 

B aşk an vekil i B a şkanvek il i 
Zihni Betin Necip Mirkelâmoğlu 

Kâtip 
Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Ekrem Kabav 

Kâtip 
Bahı ive Üeok 

İdare Âmiri 
T. Remzi Baltan 

(Bulunmadı) 

İdare Amiri 
M. S. Gürsoytrak 

C. H. P. Gr. Başkanı 
S. Tanveri 

Kâtip 
O. N. Canpolat 

Kâtip 
A. Hikmet Yurtsever 

(Bulunmadı) 

Kâtip 
Hüsamettin Çelebi 

(Bulunmadı) 

İdare Amiri 
Hüsevin Atmaca. 

A. P. Gr. Başkanı 
İ. S. Çağlayangil 

M. B. Gr. Atlına 
K. Karavelioğlu 

Cumhurbaşkanınca Seç. 
Üyeler Gr. Başkanvekili 

C. Alpan 

BAŞKAN — Danışma Kurulu kararı 13 
Temmuzda tatile girmeyi matuftur. 

Bu kararı oylarınıza arz ediyorum.. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 
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IV — GÖRÜŞÜLEN : 

1 —- Vakıflar Gentl Müdürlüğü 1974 yüı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (31. Meclisi : 1/182; 
C. Senatosu : 1/272) (S. Sayısı : 381) (1) \ 

BAŞKAN — Kanunla ilgili görüşmelere de- ; 

ram edivoruz. ' 
Hükümet ve Komisyon yerindeler. i 
Müzakereye ait bir takrir var, okutuyorum, j 

Sayın Başkanlığa ! 
381 sıra sayılı tasarı üzerinde kâfi derecede j 

görüşülmüş ve konu aydınlanmıştır. Müzakere- I 
niıı kifayetini arz ve teklif ederim. j 

Eskişehir | 
Ömer Ucuza! j 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo- j 
ruın. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul j 
edilmiştir. ı 

1 nci maddeyi, okunan 1 sayılı eetveliyle bir- j 
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... j 
Etmeyenler... 1 nci madde kabul edilmiştir. ' 

Madde 2. — Birinci madde ile verilen j 
(2 587 000) liralık ek ödeneğin ayrıntılı harca- f 

ma kalemlerine dağılımı ilişik (2) sayılı uygu- | 
lama cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 2 sayılı cetveli okutuyorum: 

Program Açıklama Lira 

(2) SAYILI CETVEL 
V?Jkıf Har Gen&l Müdürlüğü 

.]]3 Sosyal yardım ve kültürel 
tesis kurma 2 587 000 

BAŞKAN — 2 sayılı cetvelin okunan 113 
sayılı programını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi kabul edilen cetvelle birlikte oyla

rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
(3) kod numaralı (Özel Gelirler) gelir türünün 

(i) 381 S. Sayılı hasmayazı 9 . 7 . 1971 ta
rih H 7-1 ncü Birleşim tutanağına ellidir. \ 

•— 3'< 

2-0. .(G-eçen yıllardan devroluııaıı nakit) kesimi
ne (2 587 000) lira eklenmiştir. 

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

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

Madde 4 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 197-1 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvel
de yazılı ilişik (3) sayılı cetvelde belirtilen har
cama formülü, ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiş ve ilişik (5) sayılı 
cetvel eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye?... 

İSKENDER CENAP EGE ('Aydın) — Öner
ge var Sayın Başkan. 

BAŞKAN —- Önerge var, biliyorum. Öner
geyi sonra işleme koyacağım. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var i ak

dini ediyorum. 

•Sayın Başkanlığa 
3HL Sıra Sayılı tasarının 4 ncü maddesinde 

arif yapılan 5 sayılı cetveldeki «16301 sayılı Ka
nunun 50 nci maddesindeki kayıtlara tabi ol
maksızın» ibaresinin metinden çıkarılmasını 
teklif ederiîü. 

Bu ısa 
İhsan Sabri Çağlayangil 

VELİ YYAU i. Yi'zg-fu) — Önergenin aley
hinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın I'yar. 
VELİ EYAK i Yozgat' — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarını. 
Vakıflar Gem:-! Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe

sinde bilhassa köylerde birlik ve derneklerin 
yanacağı camilere yardım için konulmuş ödene
ğin muhasebeleştirilmesi ve Sayıştaydan bu 
ödeneklerin takıntısız geçebilmesi, için. Dernek
ler Kanunundaki ckaıuıı yararına» ibaresi ile 'bu 
yardım 1 a rın kull a mim a sın d a ki müşkül ât di kkaf e 
alınarak, 1974 yılı Bütçesinde. (E) cetvelindi.-
bir formül tadilâtı getirilmektedir. 

Bu önerge kabu1 edildiği takdirde 1974 yılı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesine konulmuş 
olan 35 nıilynı lira harcanamayacak demektir. 
Çünkü bu formül, ödemeğin usulüne uygun ola-
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rak sarfının; kamu yararına olmayan birlik ve 
derneklerin de yapacakları hayır eserleri için, 
hayratlar iein, bilhassa camiler iein ödeneğin 
sarfıııın Sayıştayca kabul edilebilmesini öngör
mektedir. Eğer önerge kabul edilirse Vakıflar 
Genel Müdürlüğü her yapacağı yardım iein o 
birliğin, kurunum kamu yararına olup olmadı
ğını arayacaktır. Oysa köylerde yahut mahalle
lerde yapılan camiler iein kurulmuş olan der
neklerin hiç birisi kamu yararına ait olan der
neklerden değildir. 

Takdir buyurulur ki, bir dernek, Dernekler 
Kanununun kısıtlayıcı hiÜvümleri ve İçişleri 
Bakanlığının ve Bakanlar Kurulunun kararın
dan sonra ancak kamu yararına ait bir dernek 
olabilir. Yıllardan beri yapılan tatbikat köy
lerde ve mahallelerde yapılacak olan cami yar
dımlarının, evvelki senelerde olduğu gibi 300' -
500 lira değil, bilhassa malzeme yardımlarının, 
•demir, çimento falan gibi esaslı bir yardımın 
yapılabilmesi ancak bu 1630' sayılı Kanunun 50 
nci maddesinin kısıtlayıcı, talıditli hükmünün 
dışına taşılmasma bağlıdır. 

Biz, bir taraftan yardım yapalım diye büt
çeye ödenek koyuyoruz, öbür taraftarı da bu 
ödeneğin kullanılmaması için bir önerge ile işi 
daha çok kısıtlıyoruz. Bu mümkün değildir. Bu 
işe yardım yapacağımızı kabul edip, bütçe ile 
ödeneğini vermişiz. O hakle ya bunu kabul ede
ceğiz. ya da ödeneği iptal edeceğiz demektir. 

Bir taraftan ödeneğini kabul edip, öbür ta
raftan bu ödeneği kullanılamaz bir duruma ge
tirmek her halde yüksek Senatonun kabul ede
ceği bir husus olmasa gerektir. 

Eski bir Sıayıştaycı olarak samimiyetle şunu 
söylüyorum ki, buraya bıı hüküm konmadığı 
müddetçe bu ödeneklerin hemen hiç birisinin 
sarfiyatı yapılamaz ve kısıtlayıcı bu hüküm se
bebiyle de bütçede kabul etmiş olduğumuz 35 
(25 + 10) milyon liralık ödenek kullanıla;maz 
duruma gelir, idare de o zaman arzu ettiği şe
kilde yardım mekanizmasını işletemez. 

Tensip buyurulursa, İni ödeneğin geri alnı
nı asını bilhassa rırz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Önergenin aleyhinde konuşul

muş tur. 
DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM

RE (İstanbul Milletvekili) — Hükümet olarak 
ben de söz istivorum Savın Başkan. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde konuşma 
hakkını haiz değilsiniz efendim. Madde üzerin
de her zaman koııuşnıa hakkını haizsiniz; yani 
sıraya tabi olmadan. Yalnız, 'maddenin müzake
resi bitti, öne; genin ijleaıiııe geçtik, önerge 
okundu, aleyhinde bir kişi konuştu, bir kişinin 
ele lehte konuşma hakkı var. Ondan sonra öner
ge ova arz edilecek. 

SIRRI ATALAY (Kaıs) -
ama madde üzerinde görüşme 

- Sayın Başkan; 
bitmedi ki... 

BAŞKAN — Bitti efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Kifayet veril

medi, hiç kimse söz almadı. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, siz bunu gayet 

iyi bilirsiniz. Madde üzerinde söz isteyen var 
mı diye bekledim, söz isteyen olmadı. Yok de
dim, müzakeresi orada bitti maddenin. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bitmez, istediği 
zaman söz ister. 

BAŞKAN — Ondan sonra önergeye geçtim. 
Usulümüz budur efendim, siz bilirsiniz. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... 

MEHMET ALİ EESTİLCİ (Zonguldak) — 
Hükümet ve Komisyona katılıp katılmadığı so
rulmadı. 

BAŞKAN — Evet, affedersiniz. 
Hükümet ve Komisyon bu önergeye katılı

yor mıı? 
BÜTOE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ABDURRAHMAN ÜNSİAL (Adıyaman Millet
vekili) —• Efendim, bir Komisyon olarak, katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Hükümet».. 
DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM

RE (İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan. 
müsaade ederseniz izahatımı arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. Yerinizden izahatı
nızla beraber katılmadığınızı beyan edebilirsi
niz, efendim. 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (İstanbul Milletvekili) — Efendim, Hükü
metimiz bu önergeye katılmamaktadır. Çünkü, 
'bu önerge kabul edildiği takdirde, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün Bütçesine konulmuş olan 
35 milyon liranın sarfı imkânsız hale gelecek
tir 

— 371 — 
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Bu hususu muhterem Senatomuza dalı a ay
rıntılı şekilde izah etmek için; bir derneğin 
kamu yararına çalışan dernek savılması için 
kanunumuzun getirmiş olduğu şartları kısaca 
arz ediyorum: 

Dernekler Kanununun 48 ne i maddesine gö
re: «Derneğin en az bir yıldan beri faaliyette 
bulun ması gerekmektedir.» 

Bir cami yaptırma derneği bugün teşekkül 
eder, yarın inşaata geçmek ister. Para anı top
lar, cüzî bir miktar bizden yardım ister, biz 
«ma diyeceğiz ki. «Bir sene bekleyiniz».. 

Derneğin amaç ve bu amacı gerçekleştirmek 
için giriştiği faaliyet sonuçları bakımıırdan 
ülke canında yararlı olduğu hakkında kanaat 
yermesi gerekmektedir. Bir köyde, bir kasa
bada kurulan nıütevazi bir derneğin ülke ça
pında faaliyet göstermesi mümkün değildir. 

Ayrıca, 49 nen maddede şu formaliteler, şu 
pu^edür emredilmiş bulunmaktadır. 

«Bir derneğin kamu yararına çalışan der
neklerden sayılması için bakanlıkların gö
rüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi, Da
nıştay Genel Kurulunun kararı ve Bakanlar 
Kurulunun tasdikine 'bağlıdır. Bu konulardaki 
dosya İçişleri Bakanlığınca hazırlanır. Bunun 
için dernekler aşağıdaki belgeleri İçişleri Ba
kanlığına gördermek üzere dernek merkezin
de bulunduğunu valiliğe bildirirler» diyor ve 
8 - 10 maddelik, demin saydığını bir senelik 
çalışma bilançosunu ve diğer belgeleri ibraz et
in ek mecburiyeti ortaya çıkarılıyor. 

Bu itibarla, binlerce derneğin Danıştay' 
dan, Bakanlar Kurulundan, bütün bakanlar
dan ve İçişleri Bakanlığından bu hakkı elde 
edebilmeleri mümkün değildir. Verdiğimiz bu 
kanun tasarısı kabul edildiği takdirde, sadece 
cami yaptırnrayı gaye edinmiş olan dernekler. 
kanunun bu hükmü ile normal olarak kamu 
yara'ana çalışan dernekler nıeyanına ithal 
edilmiş sayı bıçaktır. Aksi halde Vakıflar Ce-
nel "Müdürlüğünün fonksiyonunun yarısından 
büyük bir kısmı feiee uğramış olacaktır. Muh
terem Heyetinize arz ederim. Bu yüzden öner-
^•y'ye katı 1 mıyoruz. 

ÎIIŞAN SABEİ ÇAüLAYANOİL Mbn.aj — 
:K?.yıiı Başkan, önergem hakkında izahat vere-

| BASKAX — önergenizi izah etmek isri-
! yen sunuz. Yalnız, Sayın Cbığiayangil, önergeyi 

tam oylama safhasına geçtiğimiz için.. 
ÎHSAX SABRI ÇAĞLAYAXGÎL (Bursa) — 

Lehinde konuşan olmadıkı. Üstelik de benim 
önergem, üzerine itirazı bir sürü görüşler ifa
de edildi. 

BAŞKAX — Buyurun, önergenizi izah edin. 
İHSAX SABRI ÇAĞLAYAXGİL (Bursa) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Daha evvelki maruzatımda da bu önergeyi 

vermeye bizi sevk eden fikirleri huzurunuza 
getirmiştim. Şimdi buyuruluyor ki, kamu ya'-
rarına hadim bir dernek teşkili uzun zaman 
alır. Binaenaleyh, kamu yararına hadim olma
yan demeklere de bunu verelim. Aksi takdir
de bu para. sarfolmaz: Bu kanaatte değilim. 

Bir kere. Türkiye'nin 40 bin köyünde ca
mi yaptırma derneği kurulmuş değildir. Eğer 
bu dernekler kurulacaksa, bu derneklerin ku-
ruliuasına ait prosedürü, formaliteyi de Sa
yın Bakan okusaydı; tüzüklerinin ilân e dile -

I eeğrni. Devlet Şurasında tetkik edileceğini... 
Dernek kurmak da kolay değil. İdstelikcle köy 
muluarlarma ve köy hükmî şahsiyetine bu yar
dım rahatnkbı yapılabilir. Köy hükmî şahsi
yetleri hibe kabulüne ehildirler. Hibeyi vahi-
binlehin maksuduna sarfa ehildirler. Hibeyi 
alır. hangi ınaksud için tekabbül etmişse ona 
sarf eder. İliç olmazsa köy muhtarıdır. Bir ih
tiyar heyeti vardır, defteri vardır, kaydı var
dı:'. kuydu vardır, aldığı bellidir, sarf ettiği 
bellidir. 

Her köyde, her yerde 4 kişinin, 5 kişinin bir-
D-e ; •/;: kuıuverdiği derneklere ne kadar hüs-
nbbdyetle nıutehalii olurlarsa olsunlar, kimse
ye -• uiniyet izafe etmiyorum; ama Dernekler 
Kanunu hükümlerine göıe, dernekle:' de teftişe 
tabidir. Mütekabil ihbarlar olacaktır, kayıt -
kuyut hes.abatmm teftişine gidilecektir. Bu gi
bi ş-ye-.'1 mahal İt adi masın. Kutsal bir gaye şu 
veya bu şekilde zedelenmesin, keder gelnıe-
sin. Ya; ner kazada birer dernek kımılur me
nafi! umumiyeye iıâdim diye. onlaıa venlır, 
. A ar vasıt asiyle köylere intikal ettirilir. 

Sayın Doğan izah buyurdular. İnşaat mev-
I ."dminin geldiğimiz zamanı nedir, daha ne ka

dar inşaat mevsimi kalmıştır d Bu rahatlıkla, 
i kurulabilecek derneklere intikal ettirilir, önü-
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nıüzdeki i lkbaharda inşaata geçerler. O zama
na kada r dernekler faaliyetini yapar la r . 

B u r a d a yine izalı edildi ; başka kanun la rda 
madde vardır . Mcnafi-i umunıiyeye hadim ol
mayan derneklere teberru yapan resmî ma
kamlar ı tecziye eden. bunlar ı iptal et t iren, 
tazmine mecibur eden hükümler vardı r . On
lar yürür lük ted i r . O hükümler evrada yürür
lükte iken. (R) formülü ile böyle bir hüküm 
getiri lmesinin kanun tekniğine de. akla da. 
mant ığa da mugayir olduğu burada defaatle 
söylendi. Biz, cami yardımına set çekmiyo
ruz. Cami yardımına, bunu bu rada müdafaa 
edenlerden çok dalı a. fazla taraf tar ız ve mazi
miz de bunun şah id id i r ; ama cami yardımı ve
silesiyle bu yardıma keder gelmesine veya. bu 
yardım üzerinde bazı şayiaların veya gölgele
rin düğmesine aleh tariz. 

Durumumuz 'budur. Bunun için arzı malû
mat ettim. (A. P. s ı ra lar ından alkışlar) 

ERDOĞAN A D A L İ (İs tanbul) — Sayın Baş
kan, B a k a n d a n sual soracağım. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, bitti . 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katı lmıyor. 
Önergenin d ikkate al ınmalını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Öner
gen in d ikkate alınması kabul edilmiştir. 

Önergeye Komisyon tilhal kal ılıyor mu elen
dim ?. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
A B D U R R A U M A N UNSAL (Adıyaman Millet
vekili) — Katı lmıyoruz. 

BAŞKAN — Katı lmıyorsunuz. 
Maddeyi kabul edilen önm-ge ile birl ikle 

oylarınıza arz (diyorum. Kabul, edenler... Et
meyenler... Madde değişik sekli ile kabul edil
miştir. 

Madde '). — Bu kanun yayımı tar ihinde yü
rür lüğe girer. 

B A Ş K A N -— Madde üzerinde söz İsteyen 
sayın üye '... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler. . . M.adde kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — Bu Kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakan ı yü rü tü r . 

B A Ş K A N — Madde üzerinde söz isteyen 
savın üve ?.. Yol;. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler. . . Madde kabul edilmiş-
l ir . 

'Tasarının ;ürnü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?... 

ERDOĞAN A D A L İ ( İs tanbul) ) —Lehinde 
KÖZ istiyorum. 

B A Ş K A N — Taşan ımı tümü üzerinde leh
te buyurun Adalı . 

ERDOĞAN ADALİ (İst 'ahbul) — Muhterem 
arkadaş la r ın ı ; 

Tasarının tümü biraz sonra oylanacak; ka
bul edilmek üzere. B ıcndenizin dokunmak iste
diği n'okta bu 4 neü madde ile alakalı idi. Bil
hassa Hüküme t namına konuşan Sayın Baka
nın beyanını t a tminkâr bulamadık. Şöyle ki. : 

Muhterem arkadaşlar ım, daima buraya g-o-
len arkadaşlar ımız yı l lardan beri hepsi Sena
tonun manevî şahsiyetinden, teşriî org'andaki 
ağır l ığındun bahsederler. Yalnız, zaman zaman 
kendi şahsi fikirlerimize ve cenahlara göi'i' 
bu samimî kana t l a rda bazı değişiklikler olu
yor. 

Hükümet namına konuşan Sayın Bakan. . 
B A Ş K A N — Sayın Adalı, simdi yeniden 

müzakerelere taal lûk eder t a ı zda konuşma
nız Tüzüğümüze güre mümkün değildir. 

ERDOĞAN ADALİ ıDrvamhı) — Tasar ının 
tümü üzerimle konuşuyorum. 

BAŞKAN — Şimdi arz e leyim ; müzakere. 
ibittikten sonra tasarının tümü üzerinde lehte 
k >nusan hat ip, tasar ının iyi olduğunu, mem
leketi1 hayır getireceğini, şunu. bunu an la tan 
umumî ifadelerle lehte konuşur ve maddeler 
üzerinde görüşlere t ek ra r -dönmez. Bu hususa 
dikkat buyurmanızı is t i rham edeceğim. 

ERDOĞAN ADALI i Oryamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. Riyasetle karşı l ıkl ı bir 
fikir münakaşas ına girmek istemiyorum. Ta
biî 'bu bahsett iğiniz husus sizin şahsî •temen
niniz. i ç tüzük te böyle bir hüküm yok. 

"Muhterem arkadaşlar , Hükümet namına ko
nuşan bir sayın Bakan , yü rü r lük teki mevcut 
ıbir kanunu, Bütçe Kanunu ile değişt irme yo
luna giden, bir maddeyi, bir f ıkrayı bur'ada ra
hat l ıkla müdafaa etti. 

Kıymetl i arkadaşlar ım, bu kanun İ971 yı
lı Bütçe Kanununa bağ ı cetvellerde değişile-
lik yapılması hakkında kanundur . Ben Saynı 
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.{'akandan buııu sormak isterdim; bu cetvelde 
yapılan kanun değişikliği yapıldı ve çıktı. Ken
disinin bu değişikliğe esbabı - mucibe olarak 
gösterdiği hususlar devam edecek. Gelecek yıl 
ve ondan sonraki yıllar ne yapacak? Gayet pal-
yatif. geçici-ve tamamen 1974 yılı Bütçesine ait 
bir değişiklik yapmışlar getirmişler. Eğer böy
le bir zaruret görüyorlarsa, yürürlükte olan ka
nunun kendisinde değişiklik yapmak lâzım ge
be. itiz böyle külden cüze gider gibi. bütün 
bütçe kanunları tatbikatında değişiklik yapmak 
suretiyle esas anakanun olan 16M0 sayılı Kanu
nun 50 nci maddesini ortadan kaldırır gibi bir 
durumun içine gideceğiz. 

Bu bakımdan takririn lehinde oyumuzu ver
dik. Prensip olarak, Saym Başkanın da tavsi
yesine uyacak tasarının hayırlı olmasını temen
ni ediyor ve Hükümetin geçici tedbirlerle değil, 
analeanunlar ve üzerinde uzun uzun düşünül
müş, konuşulmuş kanunlar ile gelmesini, böyle 
bütçe kanunları cetvellerinde değişiklik yapan 
kanunlarla, palyatif tedbirlerle gelmemesini de 
temenni ediyorum. 

BAŞKAN —• Tasarının tümü üzerinde aleyh
te konuşan sayın üye? Yok. Tasarıyı oylaruma 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Tasarı kabul edilmiştir. Açık oylarınıza .sumda-

2. — Yedcl; Subay adaylarının kısa süreli as
kerlik Memeline tabi tutulmasına ilişkin kanun 
tasarısının Millet 31 celisine e kabul ulunan 'metni 
re Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adahi Ko
misyonu inütolâsı ile 31 ili.i Savunma Komisyonu, 
raporu (31. 31 celisi 1/131, C. Senatosu. 1/266) 
(S. Sayısı : 376) fi) 

BAŞKAN — Yedek Subay Adaylarım.! Kısa 
Süreli Askerlik Hizmetlerine Tabi Tutulmasına 
İlişkin Kanun, tasarısının müzakeresine devam 
i diyoruz. 2 nci madde komisyona iade edilmişti. 
Komi-nmu raporunu Başkanlığa tevdi etmiş bu
lunmaktadır. Yeıiieiı önergelerin ışığı ekende 
yeniden kelleme aknan metinle birlikte raporu 
takdim Aİy,rmn. 

Yüksek: Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosunun 0 . 7 . 1974 tariki: 

74 neü Birleşiminde ivedilikle görüşmesi devan 

(t) 376 Sıra Saydı hasmayazı 25 . 6 . 1.9? 
tarihi l, 70 nci Birleşim 7 utan uyma elüidir. 

eden Yedek Subay Adaylarının Kısa Süreli As
kerlik Hizmetine Tabi Tutulmasına İlişkin Ka
nun tasarısının 1 nci maddesinin reddedilmesi 
üzerine. Genel Kurulda açılan usul hakkındaki 
müzakereler neticesinde reddedilen 1 nci mad
denin mezkûr tasarının esasını teşkil ettiğini, 
bu maddenin olmayışı halinde diğer maddele
rin görüşülmesine gerek olmadığı gibi, tasarı
nın da bir hükmü kalmayacağı görüşü hakim 
olması ile Genel Kurulda kabul edilen önerge
lerde reddedilen 1 ncıi maddenin ruhunu ikinci 
maddede canlandırmak suretiyle tasarının 2 noi 
maddesinin Komisyona geri verilmesi ve 2 nci 
madde bu şekli ile yeniden tanzim edilerek. Ge
nel Kurula getirilmesi hususunda Genel Kuru
lun vardığı karar gereğince. Komisyonumuz 
Millî Savunma Bakanı Hasarı Esat İşık ile diğer 
temsilcilerinin de iştirakleriyle 9 . 7 . 1974 gü
nü toplanarak. Cumhuriyet Senatosunun Genel 
Kurulunda kabul edilen önergelerin ışığı albın-
d.a tasarının 2 nci maddesi üzerinde yapılan 
müzakereler neticesinde Komisyonumuz, tasarı
nın 1 nci maddesi olmayınca, tasarının bir hük
mü kalmayacağının görüşüne varılmış, bunun 
için tasarıya yeniden ruh vermek gayesi ile Ge
nel Kurulda reddedilen tasarının 1 nci maddesi
ni. tasarınuı 2 nci maddesinin başlığına ı'a) ben
di olarak iiave edilmesine; 

Tasarının 2 nci maddesi ise, yeniden düzen
lenen bu 2 nci maddenin (b) bendi olarak kal
masına ; 

Haziran 1974 döneminde mezun olmayıp, Ka
sım 1974 dönemine kadar imtihanları bulunan 
ünlvoısite öğrencilerinin de biran evvel mezun 
olu]) hayata atılmaları ve böylece millî gelire 
katkıda bulunmalarını teşvik amacı ile 1.5.1974 
tarihine kadar mezun olanları yerine 00.11.1974 

Özürleri dolayısıyle; yani yurt dışında öğre
nin! ini veya doktorasını yapanlara bir kolaylık 
ü'Airilree-e için. 1976 tarih yerine. 1977 tarih 
olarak kaba! edilmesine; 

Hali hazırda tasarının 1 nci maddesi nıev-
cudolmadığıııa göre, Komisyonumuz tarafından 
yeiıielen tanzim edilmiş bulunan 2 nci madde
nin, tasarının 1 nci maddesi olarak Genel Ku
rulda kabul edilmesi temennisi ile son şekliyle 
yeniden düzenlenen- tasarının 2 nci maddesini 
Gene1 Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
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Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiş
tir. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkam 
Nevşehir 

İbrahim Şevki Atasağun 

Madde 2. — a) •">() . 11 . 1974 tarihine ka
dar yunt içi veya yurt dışı yüksele öğrenim 
kurumlarından mezun olarak: yedek subay 
adayı olma hakkım kazanmış anealk henüz as
kere şevki yapılmamış bulunan yükümlüler 4 
ay süre ile yedek subay temel askerlik eğiti
mine tabi tutulurlar. Eğitim süresi sonunda ha
şarı gösterenler asteğmen rütbesiyle basardı 
olamayanlar ise er olarak terhis edilirler. 

Bu kanun hükümlerinden yararlanan yü
kümlülerin arta kalan muvazzaf er veya yedek 
subaylık hizmet süreleri yedeğe ayrıldıktan 
sonra yaş haddine iki kat olarak eklenir. 

ıh) Yurt içi veya yurt dışı yüksele öğrenim 
kurumlarından :)•() . 11 . 1974 tarihinden önce 
mezun okluğu halde anılan tarihten önce hak
larında sevk tehiri kararı alman veya asker
lik kararı alınmamış bulunan yahut da asker-
liik kararı alınmış olduğu halde geçerli bir ö/ü-
rü nedeniyle ilk yıl irimle yapılan kısa süre
li temel askeride eğitimine katılamayan yedek 
subay adayı yükümlüler. Kamınım yayımı ta
rihinden itibaren iki yıl ieinde «'erekli işlenil e-
rini .tamamlatıp, en geç 1977 yılı eğitim dö
nemine katıldıkları takdirde bu kanun hüküm
lerinden yararlanırlar. 

Temel askerlik eğitimi dönemlerinin yılm 
hangi ayları ieinde yapılaeağı Genelkurmay 
Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığınca bir
likte saptanır. 

SIRIM ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Ataday. 
-SIRRI ATALAY .(Kars) — İkinci madde 

üzerinde görüşlerimi arz etmeden önce Komis
yonun gerekçesinin bir hususuna değinmek is
teyeceğim. 

•Kmııisyon rapoıunda «kabul edilen öner
gelerin ışığı altında tetkik edilmiştir.» ifadesi 
vardır. Yüksek. Heyetin burada kabul ettiği 
husus usule aittir, yani Komisyona havaleslne 
ait önergelerdir, o önergele! in ışığmda Komis
yonumuz meseleyi teldik etmiştir. 

i Say;n Başbakandan bir hususu öğrenmek 
isliyorum; ikinci maddede Komisyon ittifak 
halinde midir, yoksa muhalefet görüşü var mı
dır? Bunu Yüksek Heyete duyurmadmız. Bu 
hususun da, lütfen, Genel Kurulun bilgisine 
arz edilmesi gereklidir. 

BAŞKAN — Bize intikal eden raporda üye
lerin adı yazılmamış, sadece Başkanlık tez
le e rcsiyl e gel mistir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Usule uy
gun değildir. Sayın Başkan. 

Bir komisyon karar verirken, komisyon üye
lerinin o maddenin değişikliğinde kimlerin 
olumlu kimlerin karşı oy kullandıkları açıkla
nır. Gerekirse karşı oy kullanılarak bu imkân 
»ağlanır ve bu sekdde gelir. 

BAŞKAN — .Komisyon Sözcüsünden sora
yım, efendim. 

İttifakla mı kabul edildi bu madde, ekseri
yetle mi efendim ? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ORHAN SÜERSAN (Manisa) — Ekseri
yetle kabul edildi, efendim. 

BAŞKAN — Pe'ki, efendini. 
. SIRRI ATALAY (Devamla) — Fakat, yine 

usulüne uygun değildir. İçtüzük gereğince ka
bul veyahut reddedenlerin isimleri ayın ayrı 
belirtilir, ayrum karşı oy durumunda olanla-. 
im gerekirse kaışı oydan metne ^vcev; usule 
uygun olanı budur. 

Bu bakımdan, geden gerekçe usule uygun 
değildir: bunu ifade edeyim. Bu gereklidir, ye-
rıne gerırirmeımştır, 

Şimdi ikinci madde üzerinde bu önemli konu 
tutanaklara geçecektir ve hukukî yönden şüphe
siz benim ikinci madde hakkındaki görüşümü 
ifade bunu zımnen de olsa kabul anlamında de
ğildir. Gerekçede olumlu veya olumsuz oy kulla
nanların isimleri ve karşı oy durumunda olanla
rın bu karşı oylarının gerekçesi ifade edilmeyen 
bir metin hukukî niteliğe sahip değildir, demek
tir. Bu hükme ait görüşümü kesin olarak tespit
ten sonra: yani buna bağlılığımı açıkça ifadeden 
sonra, ki bunu rasgele söylemiş olarak değil, bu 
hukukî netice mahfuz ve yerinde kalmak kayıt 
ve şartıyle ikinci maddeye ait görüşümü ifade 
edeyim. 

İkinci maddede mahiyeti ne olursa olsun bir 
değişiklik yapılmaktadır. Millet Meclisine gitme-
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si zorunludur, Anayasa gereğidir. Yüksek Heyet 
bu tasarının tümünü hangi saatte kabul eder, 
bilinmez. Kabul ettikten sonra Millet Meclisine 
gidecektir, Millet Meclisi ilgili komisyonları 
Cumhuryet Senatosu değişikliklerini - değişiklik 
vakıa - benimseyip benimsememe hususunda gö
rüşmeler yapacaklar; benimsedikleri takdirde 
Millet Meclisi bu hususu görüşecek ve bir kara
ra bağlayacaktır. Şayet, Millet Meclisi Cumhu
riyet Senatosunun değişikliğini benimsemez ise, 
iki Meclisten eşit sayıda kurulacak bir karma ko
misyona gidecek, karma komisyon bir rapor ha
zırlayacak, rapor Millet Meclisine gidecek. Oysa 
biraz önce Danışma Kurulunun bir kararını 
Yüksek Heyetiniz kabul etti. 13 Temmuz tari
hinden itibaren Cumhuriyet Senatosu tatil ka
rarı alacak. Anayasaya göre Meclisler birlikte 
tatile girmek zorundadırlar. Cumhuriyet Senato
su tek başına giremez. Millet Meclisi tek başına 
giremez. Demek ki. Danışma Kurullarımız Millet 
Meclisi ile müşterek bir görüşe varmışlar ve 
tatil kararını almışlardır. 13 Temmuz tarihi tatil 
günüdür, aslında yasama organlarının tatile gir
meleri Cuma gününden itibaren olacaktır. Sim
di, Cnma günü tatile girecek bir yasama organı
na Çarşamba günü çıkıp çıkmayacağı belli olma
yan bir yasayı değiştirip göndermek demek, bu 
yasanın çıkmamasını açıkça, bilmemize rağmen, 
açıkça en ufak bir tereddüde mahal yok kalacak
tır. Bu ne demektir? Yedek subay adaylarıyle il
gili yasa tasarısı için en erken Aralık ayına ka
dar görüşme yolları tamamen kapanmış demek
tir. Kasım ayı, Meclislerin Başkanlık Divanları
nın •seçimiyle geçen bir aydır. Yasama hayatımız
da 1950 - 1960 tek Meclis sistemi ve bir partinin 
daim çoğunluğu dönemi hariç, hiçbir dönemde 
Kasım ayında önemli kanunların Başkanlık Di
vanları teşkil edilmiş, komisyonlar kurulmuş ve 
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görüşmeye başlanmış olması mümkün değildir 
ve görüşülmemiştir. Hatta Aralık ayma kadar 
intikali görülmüştür. 

Binaenaleyh, eğer değişiklikle, bu yasa tasarı
sı Millet Meclisine gönderilecek olursa bir şeyi de 
kesin olarak bilmemiz gereklidir ki, Aralık ayın
dan önce bu yasa yürürlüğe giremeyecektir ve 
işlemeyecektir. Bunun neticelerini açıkça hepi
mizin bilmesi: gerekli. 

İkinci maddede yapılan değişiklik de, tasa
rıdaki ikinci madde aynen kalmış Sayın Ucuz-
al'uı önceden vermiş olduğu kabul edilen; fa
kat birinci maddenin reddiyle ortada kalan öner
gesi ikinci madde içinde yer almış bulunnıak-
tmbr. Karşısında olduğumuz ;Sayın Ueuzal'm 
önergesi şimdi bir başka yolla ikinci maddenin 
bilinci fıkrası olarak karşımızdadır. Elbette ki, 
biz başından beri... 

BAŞKAN — Sayın Atalay. bir dakikanızı 
rica edebilir miyim? 

Bu usul hakkındaki görüşünüzü Başkanlık 
benimsemektedir. Bu itibarla esasa girmeden sö
zünüzü bitirmenizi rica edeceğim. 

SİRKİ ATALAY (Devamla; — Evet, yani... 
BAŞKAN —• Ever efendim, iade edecek. Mü

zakereye almaya cağını. 
SİSSİ ATALAY ^Devamla) —• Teşekkür ede

lim Sayın Başkan; rapor tam olmadığı için ia
de edilmelidir. Bu objektif ve yerindeki görüşü
nüzden dolayı ayrıca sizi kutlarım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon raporu Tüzüğe ay

kırı verildiği cihetle imzaların tamamlanması 
için raporu Komisyona iade ediyorum. 

Yarım saat sonra toplanmak iizo-o Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanına Saati : 15.50 
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KÂTİPLER 

İKİNCİ OTURUM ' 

Açılma Saati : 16.10 

BAŞKAN — iBaşIkanvelkili [Mehmet İfrıaMı. 

ÛVEeiımet Çamlıoa (Kastamonu), Hüsamettin'Çelebi (Cumhurbaşkanınca S, İÜ.) 

BAŞKAN — 75 ne i Birleşimin İkinci Oturu
munu acıyor um. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

Yedek Subay Adaylarının Kısa Süreli Asker
lik Hizmetine Tabi Tutulmasına İlişkin Kanun 
tasarısının 2 nci maddesinin müzakeresine baş
lıyoruz. 

Komisyon raporu okunmuştu; fakat Komis
yon raporunun altında imzalar bulunmadığı için 
müzakeresine devam edilememiş ve imzalarının 
tamamlanması Komisyondan talep edilmişti. 

Komisyon, imzalarını vaktinde almış ve fa
kat Başkanlığa gönderdiği tezkereye sehven ek
lenmemiş. 

Şimdi Komisyonun üye imzalarını havi zabıt 
elimizdedir, takdim ediyorum, : 

lo kişilik Komisyon 9 kişi ile toplanmış, bir 
sayın üye imzada bulunmamış, sekiz sayın üye 
imzalamış, sekiz sayın üyenin iki tanesi rapora 
«Muhalifini» şerhini koymuş; diğerleri kabul et
miş. Muhalif olan sayın üyeler; Sayın Nejat 
Sarlıcalı ve Sayın Kemal Şenocak'dır. 

Şimdi, 2 nci maddenin müzakeresine devam 
ediyoruz. Söz Sayın Atalay'mdır. Buyurunuz 
Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
sayın, arkadaşlarım ; 

Birkaç satır ile yahut birkaç; cümle ile gö
rüşlerimi ifade etmeye çalışacağım. 

2 nci madde, Sayın Ucuzal'm önerge
sinin kabul ve fakat Sayın UcuzaFm kabul edi
len. önergesi istikametinde maddenin oya sunul
masında reddi hikâyesi içerisinde bulunan öner
gesi, bizim yasa tekniği yönünden ve Ordu'nun 
ihtiyacının karşılanmasının güçlükleri yönün
deki sözcülerimizin ifade ettikleri ve Hükümetin 
Komisyonda ve Genel Kurulda açıkladığı gerek
çelere dayanarak karşısında olduğumuz ve aley
hinde oy kullandığımız Sayın Ueuzal'ın önerge
si, şimdi 2 nci maddenin birinci bölümünü teşkil 
etmektedir. 

Bu açık nedenle ve yapılacak herhangi bir 
değişiklik ile geniş bir yedek subay adayı kitle
sinin istifade edemeyeceği ve beklenilen netice
leri vermesi aralık ayma kadar, en erken ara
lık ayma kadar mümkün olmayacağı cihetle ve 
çoğu kere bu Yasama Organının kanadından, bu 
kanatta çoğunluğu teşkil eden büyük bir siyasî 
partinin mensupları «Doğrudur, haklısınız, yan
lıştır, hatalıdır; ama ne varki çıkamayacaktır, 
İkinci Meclise gittiği takdirde bir değişiklik 
mümkün olmayacaktır, bir daha çıkmayacak
tır» demişlerdir. Eğer arzu ederlerse, yüzlerce 
tanığı olan belge mahiyetindeki tııtaııaklarclaki 
bu sözleri getirip burada tekrar etmek müm
kündür. 

Gerçekten şimdi aynı sözleri, aynı görüşleri 
biz kendilerine ifade etmek zorunda kalıyoruz. 
En ufak bir değişiklikte bu tasarının dönem 
seımna kalacağı ve yeni yasama döneminin de 
bannda bir - iki ay içerisinde çıkmasının im
kânı olmadığına göre, bundan, büyük hukukî 
mahzurlar doğacaktır. 

BAŞKAN —• Lütfen efendim madde üzerin
de konuşun, istirham ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Madde üzerin
de Sayın Başkan. 

Bu sebeple maddenin metnine gitmeye lü
zum kalmıyor Sayın Başkan. Önemli olanı, mad
de o şekle gelmiş ki, 1 nci maddede reddedilen 
Sayın UcuzaFm önergesi, şimdi karşımıza 2 nci 
maddede yeni kılığıyle çıkmış buluuıımaktaclır. 
Bu sebeple, 2 nci maddeyi aradığımız çıkış yo
lunda bize bir ışık ve umut getirmediği için ve 
hukukî bir yolu da açmadığı cihetle hepimizin 
çırpındığı, bu içine girdiğimiz durumdan nasıl 
çıkabiliriz arayışına hukuk yönünden cevap 
vermeyen ve bünyesinde büyük mahzurları ta
şıdığı cihetle, tabiî şahsım adına ifade ediyo
rum, 2 nci maddenin kabulü aleylıindeyim ve 
şahsen kabulü aleyhinde ret oyunu kullanmak 
istiyorum. 

2 nci madde bir çare değildir, bir imkân de
ğildir ve hiçbir faydayı bünyesinde taşımamak-
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tadır. İzhar edilen, kabul edilmiş, ama maddeye 
girdiği zaman reddedilmiş bir önergenin yeniden 
bir başka yolla Cumhuriyet Senatosu önüne gel
mesinden ibarettir, reddi gereken bir husustur. 
Kabulü de, reddi de şu anda çıkış .yolunu ge
tirmiyor. 2 nci maddeyi kabul de etsek, ret de 
etsek, ne şekliyle olursa olsun, bunun bir tek 
çaresi var. Açık ve kesin ifade edeyim; Millet 
Meclisinden gelen metin aynen kabul edilmedi
ği takdirde (Yüksek iradenize tesir için ifade 
etmiyorum, çıkış yolu için söylüyorum.) hiçbir 
hukukî netice veremez bu yollar, bu çareler. Bu
nu ifade ile Cumhuriyet Senatosunun iradesini 
etki altında bırakmak veya ona nakise iras et
mek için ifade etmiyorum. Şu veya bu sebepten 
şu anda karşısında bulunduğumuz, realist açı
dan göreceğimiz gerçek şudur : 

Millet Meclisinden gelen metin aynen kabul 
edilmediği takdirde vuslat başka bir bahara; ya
ni en erken aralık ayma. Gerçekten şimdi Hükü
metten soralım, bu yasa tasarısının aralık ayma 
bırakılmasının ne gibi mahzurları olacaktır? Ya
ni, beklediğimiz faydalar elde edilecek midir? 
Bu sebeple, hen Hükümet tarafından açıkça ara
lık ayına bırakılmasında yarar vardır, gerçek
ten tasarıyı getirmekte güdülen amaca hizmet 
edilebilir şeklinde açık bir ifade bulunursa, o za
man beraberce 2 nci maddeyi şu veya bu şek
liyle görüşüp ifade ederiz; ama bir değişiklik 
eğer bunu bünyesinde getirmiyorsa, bu yönüy
le 2 nci maddenin yok tarihi şu olsun, hüküm 
şu olsun buna ben girmekte bir fayda görmü
yorum. 

Saygılarımla. 
BASK AY — o')I Sıra Saydı Kanun tasarısı

nın açık oylamasına oyunu kullanmayan sayın 
üyeler lütfen oylarını kullansınlar efendim. 

Sayın Poyraz, buyurun. 
Sayın Bakan söz mü istediniz efendim? 

MÎLLÎ SAYFKMA BAKANI HAsAY ESAT 
IŞIK (Bursa Milletvekilli — Bibâhara istiyo
rum. 

VEFA POYRAZ (İstanbul) — Efendim, bu 
kanun üzerinde çeşitli ve açık görüşler ifade 
edildi ve Senatomuzda müzakeresi sırasında 1 
nci madde reddedildi. I nci maddenin reddedil
mesinden ötürü meydana gelen sakıncayı düzelt
mek üzere tasarı Komisyona havale edildi. Ko
misyonunuz konuyu ariz amik bir şekilde inee-
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lecli. Komisyonun getirdiği yeni teklif, Hükümet 
tasarısı ile tamamen intibak halindedir, yalnız 
tumhier değiştirilmiştir. Sayın Atalay'm ifade 
ettiği gibi, Sayın Ucuzal'm önergesinin bir tek
rarı mahiyetinde değildir. Meclisten gelen şekil 
anaesprisi iende aynen kabul edlmiştir, şimdi 
müzakerede bulunduğumuz madde böyledir. 

Yalnız, kapsam genişletilmiştir. Bu kanunun 
1975 Haziran ayında uygulanacağını Hükümeti
miz dalıa evvel beyan buyurmuşlardır. O halde, 
bugün veya aralık ayında kanunun çıkmasında 
su kadar gencin zarar göreceği veya görmeye
ceği gibi bir esbabı nıucibenin derrneyanı yer
sizdir. Bugün de bu kanun çıksa (Teknik bakım
dan mümkün değil ya, 1 nci maddeyi reddetmi
şiz yani. Meclisten gelen şekil değişmiş.) Mec
lise geri gidecek, bunda teknik bir zaruret var. 
1 nci madde reddedildiğine göre, bugün kanunu 
aynen kabul etseniz mümkün mü? Tekrar Mec
lise gitme durumundadır, maddelerin numarala
rı değişiyor, Meclisten gelen şekli değişiyor. 

Biz, kanundan daha fazla gencimizin istifa
de edebilmesi için kapsam tarihini 30 Kasım'a 
alıyoruz. Kanun aynıdır, 30 Kasıma alınca ne 
oluyor; 1 . 5 . .1974 tarihi bizi ikna edici bir ta
rih değiblir, Kanun resmedilecek, müzakere edi-
ieceiv. kabul edilecek, çok merisinden bir tarih
ten uygulanmaya başlanacak. Biz diyoruz ki, 
bugünkü çocuklarımız imtihanlara girsinler, bu 
bir teşvik unsuru olsun. Kasıma kadar borçlu 
bulundukları imtihanları başarı ile versinler, bu 
surette birçok eu-ueimiz bundan istifade etsin ve 
zaten kanun 1975 to uygulanabilir, bugün uy
gulama olanağı vektıır. 1975"ten itibareııde uy
gununum linkinim! bunu acık açık beyan etmiş
tir. 

Sayın Hükümetle çok yaklaşmış bulunuyo
ruz. Bugün silâh akında bulunan, bugün okul
larda bulunan gençlerimize tatbikatını gönlü
mü/. arzu odiyo rin, onlara da bunu uygulamayı 
çok istiyorduk; 7 dürt mesele teknik olarak ince
lendiği zaman onlara da bunu uyguladığımız 
takdirde 2 s<;uelik bir zaman içerisinde Ordu
muzun yed el: subaydan yoksun kalması gibi bü
yük bir sakmeri. meydana gelecekti, gönlümüz 
çok arzu etmiş olmasına rağmen bugün silâh al
tında bulunan çomıklarumızn. okulda bulunan 
emmelerimize bunu tatbik edememek durumuna 

I düştü1:. Yoksa Hübüumtle ayrı Yduğumuz hu-
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sus, yalnız ta r ih le rden ibaret t i r . Bunun da mu
cip sebebi; daha fazla gencin bundan yara r lan
ma istek ve arzusuyla, borçlu bu lunduğu imti
hanlar ı bi t i rerek memlekete yarar l ı olmalarını 
sağlamakt ı r . 

Aziz a rkadaş la r , yedek subay meselesi bir 
Millî Savunma meselesi olduğu, kadar , bir sos
yal meseledir, bir kalkınma meselesidir, bir eği
t im meselesidir. Yedek subaylık meselesini yal
nız Millî Savunma iht iyaçları yönünden ve tek 
tarafl ı o larak (de ald 'ğımız zaman, doğru netice
lere varamayız . Yedek subaylık "hadisesi büyük 
bir konudur , biz meseleye böyle geniş açıdan 
yaklaşmaktayız . gençlerimizi ve Millî Savunma 
iht iyaçlarını , gençlerimizin memlekete yapacağı 
hizmetleri, onlara bir an evvel çalışma imkân
larını, hepsini bir arada şümullü bir şekilde dü
şünerek bu meseleyi olundu bir ist ikamete Ge
t irmeye çalıştık. 

Hükümet imiz Komisyonda ela ısrarla bu mad
de üzerinde tarih derişikl iği yapılmamasını ve 
bunun sakıncalar ını bize izah et t i ler ; ama biz 
şunu söylüyoruz, her zaman Orduyu tam kadro 
halinde b u l u n d u r m a k arzu edilirse de, mümkün 
değildir. Uzun seneler Ordu içinde bulunduğu
muzda, Ordumuzun her an kadrosunu sağlam 
ve noksansız bir halde bulundurması arzu edil
diği halde, bu her zaman mümkün olamamıştır . 

Nitekim, çeşitli Hükümet ler in ta tb ika t ına 
göz att ığımız zaman yürürüz ki. yedek subayla
rımıza iki - üç ay evvel izinler veri lmektedir . 
Demek ki, bunun bir ekonomik taraf ı bir de 
bütçe taraf ı vardı r . Hükümetler imiz arzu ettik
çe yedek subaylarımıza iki - üç ay evvel izin ve
rebi lmektedir . 

O halde, 1 . 5 . 1974 tarihiyle 30 . 11 . 1974 
tar ih i aras ında altı aylık bir zaman var. Hükü
met çok zaman üç ay izin veriyor. Arada bü
yük bir fa rk yok. 

K a n u n belki Kasım ayında kabul edilecek. O 
zaman 1 . 5 . 1974 tar ih ine kada r imt ihanım 
verip ünivers i teden mezun olanlara uygu lamak 
geriye bir dönüş tür . 

Bu mahzur lar ı gidermek ve bu gençleri mem
leket ka lk ınmasında bir an evvel yara r l ı hah.' 
get irebilmek için ta r ih i ileri a lmaktan başka bir 
ayrılığımız yok tur . Komisyonun görüşü sağlam 
1 emellere davanmak tad ı r . 
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Komisyonun teklif ett iği 2 nci maddenin ay
nen kabulünü is t i rham eder, hepinizi saygıyle 
selâmlarım. (A. P. s ı ra lar ından a lk ış la r ) . 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurunuz efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan. Sayın P o y r a z ı n fikirlerine aynen iş t i rak 
ediyorum. Onun için konuşmaktan vazgeçiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Melen, buyurunuz efen-
'"H.r.ı. 

- Savın Başkan, 
mm. 

F E B İ B M E L E N (Yan 
muhterem arkadaşlar ım : 

Bu tasarı , yedek subay olma!; hakkına ka
nunen sahip olup da bugüne kada r bu görevi ifa 
etmek imkânını bulamayan gençlerimizin mey
dana getirdiği bir bir ikimi önlemek üzere geti
rilmiştir. 

Bir sür*1 sorumluluk mevkiinde bulunduğum 
ve bu bir ikmenin sebebini de yakınen bildiğim 
için Hükümet in tasarısıyle esasında mutabıkt ım. 

Silâhlı Kuvvetler imize olan etkisini iyice he
sap etmek şart ıyle Komisyonun ikinci defa yap
tığı değişiklikle de mutabık: olabilirim. 

Ben. biraz önce ilgililerle bu konuda ufak 
bir temas yapt ım ve İm temas sonunda da ; bu 
kanun kabul edildiği t akd i rde , uzunca bir süre 
için Silâhlı Kuvvetlerimizin kadrosunda büyük 
bir boşluk olacağı neticesine vardım. Buna Si
lâhlı Kuvvetlerimizi zorlayanlayız. Biraz önce 
sayın arkadaşımızın söylediği gibi, «Bir mik ta r 
noksan kadro ile çalışsın» demeyiz, diyemeyiz 
ve dememeliyiz. 

Tabiî ki, kadro la r hakkında bir açıklama 
yapmak caiz değildir. Zaten o imkâna da sahip 
değil im: ama Silâhlı Kuvvetlerimizin subay ih
t iyacının büyükçe bir kısmı yedek subaylarla 
sağlanır. Bu sebeple, uzunca bir sü r e ; altı ay 
veya bir sene Silâhlı Kuvvetlerimizi bu kadro
dan mahrum etmemize imkân yoktur . B u n d a n 
dolayı bu ikinci değişiklikle mutabık olamıyo
rum. 

Muhterem arkadaş lar , biraz önce konuşmuş 
olan Sayın Sırrı Ata lay 'da işaret etti. Bu tasarı 
esasen mevcut şa r t la r içerisinde kanunlaşama-
yacakt ı r . Görüyorsunuz ki, Meclis toplant ı yapa-
ı n a m a k+a d ı r v e y a p a m a y a e a ğı aı 11 a s 11 m a k t a d ı r. 
Bizzat, büyük çoğunluğa sahip olan ikt idar , 
kendi mensuplar ını Meclise ektirmek imkânını 
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bulamıyor ve bulamayacaktır. Sebepleri yavaş 
yavaş anlaşılıyor. Çoğunluğu bulsa bile birkaç 
gün kalmıştır; yani iki gün kalmıştır. Bu kadar 
dar bir süre içerisinde bunun kanunlaşmasına 
i suk â n y o k t u r. 

Yalnız, Sayın Sırrı Atalay bunun için muha
lefeti kınadı. Bir defa muhalefeti kınama hak
kına sahip değildir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben öyle bir sey 
söylemedim. 

BAŞKAN Lütfen karşılıklı conusmava-
Jıra. 

FEEİD MELEK (Devamla. — Aslında iki 
meclisli parlamentolarda, iki meclisli iktidarlar
da her iki mecliste çoğunluğa sahip olmayan bir 
iktidar tam bir iktidar sayılama?. Tatbikatım 
görüyoruz. Buna bir bakıma topal bir iktidar 
demek caizdir ve topal bir ikt dn 

Böyle iktidarlar ancak muhalefetin himme
tiyle iş görebilirler. Muhalefetin himmetiyle iş 
görmeye mecbur olan iktidarlar da. muhalefe
tin görüşüne aykırı kanunları kabul ettirmek 
imkânına sahip olamazlar. 

Bu türlü bir iktidar olm.-yı kabıd edenler 
önemli gördükleri konularda muhalefetle anlaş
maya, mutabakat tesis etmeve ve ondan sonra 

ani vürütuıeve mecbur uma Bı 
da muhalefetin görüşüne aykırı olan tasarıları, 
hükümleri; muhalefete zorla veyahut cebrî ma
nevî vaparak kabul ettirmek hakkına sahm} ue-
irıtaıı lor hövh 0110 ama: 

Muhterem arkadaşlar, bundan de1 ayı sayın 
arkadaşımızın «Bu kanunu siz kabul etmediniz, 
etseydiniz yürürlüğe girecekti» seklinde ittiham 
etmesin*.1 de hakkı olmadığını sanıyorum ki. ı de
mokrasiye ve demokratik kaidelere uymayı ka
imi ederse1} kendisi de kabul eder. 

Muhterem arkadaşlar, buna göre meseleyi 
esasından halletmek lazım. Bu tasarı iki - üç gü
ne kadar kanunlaşmak şansına sahip olmadığı
na göre. Kasım ayma kalacaktır. Dolayısıyle 
Hükümet Kasını ayma kadar geniş bir zamana 
sahip olacaktır. Bu zaman içerisinde meseleyi 
bir başka şekilde halletmek imkânı mevcuttur. 

Bir defa bir birikme vardır. Bu birikme da
ha da artacaktır. Bugün yedek subay olma hak
kını veren yüksekokullarımız Silâhlı Kuvvetle
rimizin ihtiyacının cok üstünde mezun vermek

tedir. Bugün iki - üç mislidir, bir - iki sene son
ra bu beş - altı misline çıkacaktır ve bu birik
me çaresiz olacaktır. Bir çare bulmak lâzımdır. 

1070 yılında kabul ettiğiniz 1316 sayılı Ka
nun, bir başka formül, bir başka çözüm yolu 
getirmiş. Ordunun ihtiyacı olan miktarını ye
dek subay olarak seçecek, diğerlerine de er ola
rak askerlik mükellefiyetini yaptıracak. 

Değerli arkadaşlarım, bu sistemin yürümesi 
için de test usulü kabul edilmiş. Ben görevde 
bulunduğum zaman bunun için Genelkurmayla 
birlikte ciddî bir çalışma yaptık. Bu çalışma, 
sonunda test usulünün bu konuda tatbikine im
kân görülmedi. 

Test- usulünü kabul ettiğiniz takdirde ordu
nun ihtiyacını esas alacaksınız; o vakit sadece 
ve sadece doktorlarla mühendisler yedek subay 
olmak hakkını kazanacak; yani bu testleri onlar 
kazanabilecek. O ihtiyaca göre tertip edeceksi
niz ve diğer okullardan mezun olanlar er ola
rak istihdam edilecekler. 

İkincisi, psikolojik sebep vardı. Aynı okul
dan mezun olan kimselerin birisinin subay; yani 
emreder kumandan mevkiinde, diğerinin onun 
emrinde er olarak askerlik görevinin yaptırılma
sı da gençlik üzerinde çok kötü psikolojik tesir
ler uyandıracağı için sayanı kabul görülmedi. 
Bu sebeplerle bu tatbikat yürümedi ve bu yüz
den birikme başladı. Başka çare arandı, bun
ların ilıdyaç fazlasının da, ihtiyaç fazlası erler 
gibi kamu hizmetinde çalıştırılması düşünüldü. 
Bunun için de bir Anayasa değişikliğine ihtiyaç 
oldu. Bildiğiniz gibi, bu Anayasa değişikliği an
cak 1973 yılı başlarında gerçekleşti. Fakat, yap
tığım tetkikler, yaptığım çalışmalar bana şu 
kanaati vermiştir ki, bu da kabili tatbik değil
dir. Büyük suiistimallere yol açacaktır. Bir de
fa hiçbir Devlet dairesi haklı olarak bunları alıp 
kullanmak istemiyor. Kendisi için bir angarya 
olacaktır ve büyük suiistimallere yol açacaktır. 

i Sil âldı Kuvvetler bunu İçişleri Bakanlığına dev
retmek istemiştir. Ben o zaman Millî Savunma 
Bakanı olarak bunu mahzurlu gördüm, Millî 
Savunma Bakanlığına bağlı bir dairenin yürüt
mesini istedim. Bütün Devlet teşekkülleriyle te
mas edildi, anlaşıldı ki. bu da pratik bir şey 
değildir, büyük suiistimallere yol açacaktır. 
Bunların murakabesi, kontrolü devam ettirmele
ri, şevkleri, harcırahları ve sairesi büyük bir 
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mesele teşkil edecektir. Bu da kabili tatbik de
ğildir ve olmayacaktır, Bn sebeple bugün bu 
kanunla birikmeyi geçici şekilde önlesek dahi arz 
ettiğim imkânsızlıklar sebebiyle 1 - 2 sene sonra 
gene İm birikme olacak ve yeniden bazı çözüm 
yolları aramaya .mecbur olacağız. 

Bundan dolayı benim görüşüm odur ki, arz 
ettiğim gibi olan olmuştur, çaresiz bu kanun 
fiilen kanunlaşamayacağı için birkaç, ay daha 
bekleyeceğiz- Kanunlaşırsa mesele yok. Ben 
bundan dolayı şahsen memnun olurum. Yani, 
Hükümetin getirdiği metin aynen kanunlaştığı 
takdirde şahsen memnun olurum; ama fiilen ka-
nunlaşamayacaktır. Bu durumda önümüzdeki1 

tatil döneminde bir kesin çözüm yolu bulup 
buna ait kanun tasarısını Hükümet getirmelidir. 

Faraza aklıma şu gelir: Yedek subaylık sü
resini 10 aya indirmek. Bunun beş ayını okul
da geçirsinler, diğer beş ayını öğrenci olarak 
(Rütbeli olarak değil) kıtalarda geçirsinler ve 
10 ııcıı ay sonunda yedek subay adayı olarak ter
his edilsinler. Ordunun yedek subay ihtiyacına 
gelince, yüksekokullarımız artık o kadar çok me
zun vermektedir ki, ben, biraz avantaj gösteril
diği takdirde gönüllü olarak yedek subay ol
mak isteyenlerin çıkacağına inanıyorum. O ye-
dey subay ihtiyacının da istekliler arasından ta
mamlamak imkânına sahip olunacağına inanıyo
rum. Bu da akla gelen bir formüldür ve Hükü
metin bunu incelemesini rica ediyorum. Aksi 
halde, a.rz ettiğim gibi, 2 - 3 yılda bir bu şekil
de palyatif tedbirlerle meseleye çözüm yolu ara
ma mecburiyetinde kalacağız ve bu da haklı ola
rak birçok eşitsizlikler yaratacağı için, gençleri
miz arasında bir huzursuzluk sebebi olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 381 Sıra Sayılı kanun tasarı

sının açık oylamasına oyunu kullanmayan sayın 
üye var mı?. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Millî Savunma Bakanı Sayın Hasan Esat 

Işık, buyurunuz. 
MİLLÎ iSAYUNMA BAKANİ HASAN ESAT 

IŞIK (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Her şeyden evvel Komisyon raporunda ve 
Komisyon adına verilen izahatta Hükümet tasa
rısına itibar etmek için gösterilmiş olan azamî 
gayretten duyduğum .mutluluğu ifade etmek is
terim» 

10 . 7 . 1974 O : 2 

Geç de olsa görülmüştür ki, Hükümet tasa-
rısmdan daha başka bir tasarı böyle bir mesele
ye daha iyi bir hal çaresi getiremez. Komisyon 
için bu hakikaten büyük bir aşamadır, kısa bir 
zamanda yapılmıştır. Sağdan, soldan bu tasarı
nın Orduya karışıklık getirer-eği. gençler ara
sında huzursuzluk yaratacağı, gençlerimizle 
Oi-du arasındaki ilişkileri bozabileceği hakkın
da birtakım iddialar ileri sürülmüştür; fakat 
görüyorum ki, Komisyon bütün bu iddia! a m 
İli*; birinin tutar bir tarafı olmadığını tespitte 
zorluk çekmemiştir ve en iyi çare olarak Yüce 
Senatodan aldığı emir uyarınca Hükümet tasa
rısını getirmiştir. Bn, takdir buyurursunuz ki, 
Hükümetin bir üyesi olarak, bu işlerin sorum
lu bir üyesi olarak benim için büyük bir inşirah 
mevzuudur. 

Komisyon raporunun ve Komisyon üyeleri
nin iyi niyetini bu şekilde tespit edikten son
ra. Komisyonca Hükümet tasarısına karsı öne
rilmiş olan değişiklik hususundaki görüşümü 
arz etmek isterim. 

Takdir buyurursunuz ki, bu kadar iyi niyet
le ve bu kadar basiretle geniş bir zihniyetle isi 
ele aimış olan bir Komisyonun yaptığı, bir ta
dile katılmak Hükümetiniz için ancak bir zevk 
ohudu; fakat Hükümetiniz kendisine bir zevk 
ararken, hiç bir zaman memleketimiz için 'esasi; 
olan meselelerde bir gedip yaratmak hakkını 
kendinde görememektedir. İşte bu sebepledir 
ki. Hükümetiniz İstemeye istemeye Komisyon,;! 
uyabilmek zevkinden kendisini uıahrum etmekte 
ve 'memleketin önemli bir meselesinde gedik 
açmamak için kabul edememektedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, bu kanunun 
haklarında uygulanacak gençlerimizin hangi 
taı 'hte yüksek okullardan mezun olmaları lâzım 
geldiğini saptayacak tarih yapılan hesapları
mızla ortaya çıkmış olsaydı, Komisyon tarafın
dan bu tadile lüzum kalmaksızın 'doğrudan doğ
ruya Hükümetinizce sunulan tasarıda bu tarih 
yer alırdı; fakat bir başka vesileyle de arz et
miştim, Hükümetiniz bu tasarıyı hazırlarken 
bilhassa iki hususa önem vermiştir. Bunlardan 
bir tanesi uygulanacak tedbirlerin hiç bir za
man -savunma .gücümüzde ihmal edilmesi .müm
kün olamayacak seviyeden daha aşağı bir sevi
yede bizim Silâhlı Kuvvetlerimizin yedek su
bay ihtiva cim sağlamaktan geri kalmamış olma-
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sidir. Bıuııııı yanında da her gün çığ gibi biiyil
mekte olan bu yedek subay adayı birikimine 
••bir an evvel son vererek, gençlerimizin hayata 
kısa bir zamanda atıiabilmelcridir. 

İşte bu iki şartı; fakat birincisini tabiatıy-
le diğerine tercih ederek yaptığımız hesaplama
lar sonunda Kasını ayma kadarki bir devrede 
bu gençlerin istifade etmelerinin mümkün ola
mayacağı sonucuna varılmıştır. 

Şimdi, Komisyonca teklif edilmiş olan tari
he itibar olunduğu takdirde nasıl bir durumla 
karşılaşılacağını kısaca arz etmek etmek iste
rim. 

Bugün devamlı olarak Ordumuzda fiilen su
bay olarak hizmet gören yedek subay adedi 
7 - S bin arasında değişmektedir. Buna okulda 
'okuyanları da ilâve edersek 10 bin kişi yedek 
subay olmak üzere eğitim görerek silâh altında
dır demektir. 

Biz l)iı kanunun şümulünü Kasım ayma ka
dar .genişlettiğimiz takdirde, önümüzdeki Ka
sım devresinde hiç kimsenin yedek subay oku
luna alınması mümkün olamayacaktır demektir. 
Halbuki, takdir buyurursunuz ki, bu tertiplen
miş bir plan dairesinde bir kısım yedek subay
larımız terhis olurken, bir kısım yedek subayla
rımızın da yedek subay okuluna alınması lâzım
dır ki. Orduda her zaman muayyen bir miktar 
yedek subay mevcut olabilsin. Bu yedek subay 
adedi hakikaten 'böyle tek bir rakam değildir, 
897>- gibi h içli ir zaman bir aşağı veya bir yu
karı olamayacak bir rakam değildir. Bu bakım
dan Sayın Poyrazlın burada ileri sürdüğü gö
rüşü prensip olarak benimsemek kabildir; fa
kat bu tek bir subay adedine kadar katiyet 
arz etmez demek te. bu üç binle sekiz bin ala
sında değişebilir manasına almak ta kabil de
ğildir. İşte zannediyorum ki. Sayın Poyraz bu 
hususta bir büyük farkı nazarı itina re almış ol
salardı, kendileri de tıpkı benim şimdi huzu
runuzda olduğu gibi, Kasım tarihinin kabili 
tatbik bir tarih olamayacağını söyleyeceklerdi. 

Bu vesileyle Sayın Poyraz'ııı bir düşünce
sine daha değinmek isterim. Dediler ki, «Hü
kümet nasıl olsa bu kanunun 1975 yılı baharın
dan itibaren uygulanacağım ifade etti, bu ba
kımdan bunun Kasında kadar' alınmasına bir 
mahzur yoktur» Zannediyorum ki, bu mütalâa 
tarzına iştirak etmek kabil demlidir Çünkü, 

bu mesele; Mayıs ayından Kasım ayına götü
rülmekte. yalnız yapılacak tedbirlerde zaman 
kazanmak gibi bir mesele değildir, yedek su
bay olma hakkını kazanacak insanların kısa 
vadeli veya uzun vadeli yedek subay hizmetine' 
tabi (dacakbtriin tespit edecektir. Biz. 10 bm 
yedek subaydan mahrum kalacağız ve İm şe
kilde orduda bir sene için tahammül edilmesi 
mümkün olmayan bir seviyeye yedek subay 
adedini düşürmüş olacağız. 

Demek oluyor ki. bu öneriyi kabul ettik
ten sonra. Ordunun asgarî ihtiyaçlarından sar
fınazar etmek zmmnhduğu karşısındayız. Ben 
şahsen temenni ederim ki, Yüce Meclis bu hu
susta bir karar almken. Ordunun daima üze
rimde hassas olduğunu her veçhileyle ihsas et
miş, açıkça belirtmiş olduğu, Ordunun yedek 
subay ihtira cimri bu derece düşük bir seviyeye 
gelmesine muvafakat etmiş olma gibi bir du
rumla karşı karşıya gelmesin. Onun ivin te
mennim odur ki, bugün huzurunuza gelmiş olan 
Komisyonun önerisindeiki bu .tarih meselesi ye
niden, Hükümetimizce telkin edilmiş olan. tek
lif edilmiş ola:: tarihe iade edilsin. 

Bu vesileyle bir diğer konuya daha değin
mek islerim. O da, kanunun hangi tarihte ka-
utınlamnasmın önemli olup, olmayacağı konu
sudur. Filhakika, bugün bu kanun kabul edil
se; bunun için celpler. 1975 Nisan ayından ev-
vrd ymrlınayaeaktır; fakat kanun bugün ka
bul edil emdiği takdirdi'1 ve bilhassa bu kanu
nun ne ş.i kilde kabul edileceği hiç bir veçhile 
bilinmediği tekdirde, önümüzde ki celp zama
nında bir nu-.-el eyle karşı karşıya kalınaeak-
Or. Yedek suhaysız bir ordu tasavvur edileme
yeceği için, yeniden celbe gitmek zorunluğuy-
k karşılaşacağız. Kimler yedek subay alına
cak hr, kimler uzun vadeli yedek subaylığa ta
bi tutulacaktır, kimler kısa vadeli yedek su
baylığa tabi tU'Uİaeaktnk.. Hükümet tasarısı 
denkt i r ki, «Bir birikim olmuştur. Bizim he
defimiz, bu birikimi eritmektir. Binaenaleyh, 
kısa sür di yedek subnylık hizmetine tabi tu
tulacak kimseler, bu birikmiş duruma girmiş 
elan kimseler olmalıdır.» Halbuki, bu kanun 
bu tarihte çıkamadığı tamdirle. bu kimselerin 
içinden 4 bin kişinin, 5 bin kişinin yedek su
baylığa atanmaları zorunlu!uğuyle karşılaşa
cağız ve herkes bilecek: ki. bugünkü mevcut 
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38 bin kişiden 4 bini, 5 bini 18 aylık yedek 
subaylık süresinde görev görecek, diğerleri 4 
aylık kısa hizmete tabi olacaktır. 

Sayın senatörler, her zaman Türk Milleti 
askerlik görevini bir külfet addetmemiştir. 
Herkes .askerlik görevini bir vazife telâkki et
miştir ve bunu seve seve yapmıştır; fakat bu
gün bu kürsüden bazı arkadaşlarımız tarafın
dan «bu imkândan daha geniş bir kitleyi fay-
dalandırtmak istiyoruz; yani bir kimse ne ka
dar az askerlik yaparsa, Ö kimse o kadar mut
lu olur.» gibi bir düşüncenin ifade edildiğini 
işittik. Zannediyorum ki, bu görüşü bütün im
kânlar nispetinde zihinlerden çıkartmamız lâ
zımdır; fakat bugün birikmiş 38 bin kişi için
den tutup da 4 bin tanesini çıkartıp, «.Siz 4 ay
lık hizmete tabi olacaksınız, ötekiler 18 aylık 
hizmete tabi olacaktır,» denir ise, o zaman bu
gün kürsüde bazı arkadaşlarımız tarafından ifa
de edilmiş, «Ne kadar kısa askerlik hizmeti gö
rürsen, o kadar mutlusun,» görüşünün gençliği
miz tarafından da benimsanmesLiıi teşvik etmiş 
oluruz ki, bu da Hükümetiniz tarafından bil
hassa sakınılması lüzumlu addedilen bir husus 
olmuştur. Onun için Hükümetiniz demiştir ki, 
«Bugün birikmişler arasında bir tefrik yapmaya
lım, bugün biDikmişlerin tümünü aynı rejime 
tabi tutalım; fakat muayyen bir tarihten sonra. 
gelecek olanlarınkini normal askerlik görevinin 
süresine tabi tutalım.» Zannediyorum ki bu öne
ri; hakikaten komisyonun getirdiği öneriye na
zaran çok daiha âdil, çok. daha isabetli bir öneri
dir. 

Demek ki şöyle oluyor: Kanun, bugün söy
lendiği gibi, zamanında kanmılaşmaz ise, bugün 
38 bin kişi içinden 4-5 bin arkadaş 1,5 senelik 
askere alınmak üzere ayrılacaktır. Bunun yara
tacağı, bunun seçimindeki zorlukların ne olabi
leceğini bilirsiniz. 

Millî Savunma Bakanlığında Balkan olarak 
görev görmüş olan bir arkadaşımız demin bu 
kürsüden, «Bir yerde bir test usulüyle aynı du
rumda olan kimseler şuna tabi tutmak, yine ay
nı durumda olanları bir başkasına tabi tutma
nın ne kadar zor olduğunu ve bir kanun mevcut 
olmasına rağmen, bu kanunu uygulamamak zo
runluluğunu duyduklarını» burada ifade ettiler. 

Şimdi, Komisyon bize, zorunlu olmadığımız 
bir yerde kanunun zorladığı halde yapılamayan 

bir şeyi, «Kanun çıkarın da kendinizi bu zor
luğa sökün.» diyorlar. Arkadaşlar, hakikatten Ko
misyonumuzun bu tavsiyesine uymak kabil gö
zükmemektedir. Binaenaleyh... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir hususu tes
pit edelim; sayın Poyraz şahsı adına konuştu
lar, Komisyon adına konuşmadılar. Kendileri 
Komisyon üyesidir; ama şahsı adına konuştular. 
Burada söylenen Komisyonun görüşü değildir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 
ESAT IŞIK (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, bendeniz bu sözlerinde sayın 
Poyraz'ı kasıt etmedim. Kendilerini ismen zikret
tiğim hususlar hariç, Komisyonun benimsemiş 
olduğu... 

BAŞKAN — Ama Komisyon söz almadı da
ha, bir görüş koymadı ortaya. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 
ESAT IŞIK (Devamla) — Bendeniz Komisyo
nun önerisinden bahsediyorum. Doğrudan doğ
ruya öneride teklif edilmiş olan tarihin ne gibi 
bir mana taşıdığını arz eıtmek istiyorum. 

Demek oluyor ki; gerek bu tadil kabul edil
sin ve bu kısa süreli askerlik hizmetinden fay
dalanacak olan kimseler 30 Kasını 1974 tarihine 
kadar yüksekokullardan mezun olacak kimse
lere teşmil edilsin, gerek bu öneri kabul edilme
sin; fakat şimdi kanunlaşmadığından dolayı, 
Kasım ayında 38 bin kişi arasında yedek subay
ların seçilerek uzun vadeli bir göreve tabi tutul
ması cihetine gidilsin, bu iki bakımdan da bu 
öneri sakıncalı gözükmektedir. 

Burada bazı çağınlar yapıldı. Tabiatiyle 
usul meseleleri hususunda Yüce Meclisin usul 
hususundaki düşüncelerine ve imkânlarına mü
dahale imkânına sahip değilim; fakat kabil ise ve 
mümkün ise, başkaları tarafından yapılmış olan 
çağrılara Hükümet olarak ben de katılmak is
terim. Eğer Yüce Meclisin usul tarzı imkân ve
riyorsa bu kanun Yüce Senatonuzdan, Millet 
Meclisince Senatoya arz edilmiş olan şekliyle, 
hiçbir değişikliğe tabi tutulmadan kabul edile
rek çıksın. O takdirde, hakikaten zor olan bir 
meseleye, bütün Meclislerin, bütün partilerin iş
tirakiyle yeknesak ve müşterek bir çare bulun
muş olur ve ben öyle zannederim ki, bunun etki
leri, birikmiş yedek subay meselesini halletmek
ten de ileri gider. Bu gösterir ki, aklıselim, icap
lar gerektirdiği zaman hangi partiye mensup 
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olunursa olunsun, hangi sebeple Yüce Meclisin 
üyesi bulunulursa bulunulsun; işler gerektirdiği 
zaman, bir memleket meselesi icap ettirdiği za
man bir konu üzerinde, bir fikir etrafından bir
leşmek kabil olacaktır. Hakikaten, benim gönlüm 
istemez ki, memleketin mukadderatının en iri 
şekilde tecelli etmesini sağlamakta daima titizlik 
göstermiş olan bu Yüce Senatodan, yedek subay 
mevcudunu, tahammül edileceğin fevkine çıkma
sına reva verecek bir kanuna oy verilmiş olsun. 
Ben hâlâ bunun mümkün olamayacağına inanı
yorum ve bunu bekliyorum. 

Sayın Başkan, bu vesileyle bir hususa daha 
değinmek isterim; eski Millî Savunma Bakanını 
büyük bir dikkatle ve büyük bir hazla dinledim. 
Tecrübelerini burada zikretmeleri tabiatiyle he
pimiz için çok faydalı oldu; ben şahsen fayda
landım, fakat konunun dışında, burada yapılmış 
olan bir konuşmaya cevap verirken, bugünkü 
Hükümetiniz' hakkında kullanmış oldukları bir 
tabirin, kanımca kendi arzularının dışına çıkmış 
bir tabir olduğunu tahmin ediyorum. Buralarda 
«Topal iktidar» dan bahsedilmesinin ne dereceye 
kadar faydalı olabileceğini eminim ki, bendeniz 
kadar kendleri de takdir ederler ve bunu tasvip 
etmezler. Bu bakımdan ben bunu, arzularım, 
niyetlerini aşan bir tabir olarak niteliyorum ve 
şundan da herkesin emin olmasını istiyorum ki; 
Hükümetiniz kendisini çok güçlü addetmektedir. 
Çünkü, Hükümetiniz doğrudan doğruya millete 
istinat etmektedir ve yetkili Meclisten aldığı gü
venoyuna istinat etmektedir. Hükümetiniz kendi 
iyi niyetine, kendi azmine ve sizlerin her biriniz
den göreceği desteğe, yardıma istinat etmekte
dir. Böyle hükümetler kendilerini daima kudret
li addelerler. Herkesin bundan müsterih olmasını 
dilerim ve zannederim ki, burada herkes Hükü
metini; ister kendisi tarafından temsil edilmiş ol
sun veya olmasın, Türk Hükümetini güçlü gör
mek ister. Herkes emin olsun Türk Hükümeti, 
bugünkü Hükümetiniz güçlü bir Hükümettir. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın Bakandan bir sualim olacak efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efen
dim, soru varmış. 

Buyurun S ay m Hazerdağlı. 
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SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, konuşmam sırasında da sayın Bakandan 
soru sormuştum. Belki de bu konuyu tespit bu-
yuramamışlardır. 

Ben şunu sormuştum: 1111 sayılı Kanunu tadil 
eden, mevcut yedek subaylık konusunu halleden 
1970 tarihli ve 1316 sayılı Kanun var. Yeni bir ta
sarı gelmediğine göre, bundan sonraki dönemlerde 
işler bu kanıma göre yürütülecektir demektir. 
Bu kanun ile, bundan sonraki dönemlerde konu
yu halledecek miyiz, yoksa 1975'te, 1976'da; on
dan sonraki dönemlerde de böyle tasfiye kanun
larını getirecekler mi Eğer tasfiye kanunlarını 
getirnıeycceklcrse yeni bir tasarıları var mıdır? 

Bu konuyu sormuştum. Sayın Bakan cevap 
buyurmadılar. istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Bakan buyurunuz. Soru anlaşıldı de

ğil mi efendim ?. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — Anlaşıldı efendim ve çok 
özür dilerim, bu suale cevap verme imkânı bula
madığımdan dolayı kendi ikazlarına da teşek
kür ederim. Bu husustaki düşüncemi hemen arz 
edeyim. 

Efendim. Sayın Feri d Melen arkadaşımızın 
da ifade ettikleri gibi, bugün meveudolan ka
nunların, yedek subay meselesini memleketin 
menfaatlerine gerektiği kadar uygun bir şekil
de halletmeye imkân veremediği anlaşılmış bu
lunmaktadır. Buna göre. bu umumî ihtimalle 
yeni bir tasarı arz edilecektir. Yeni bir tasarı 
arz edilecektir ve şimdi huzurunuza gelmiş olan 
bu tasarı, bugüne kadar vaki birikmişleri orta
dan kaldırıp, bunca zamandır bekleyen kimse
lerin daha fazla gadre uğramasını önlemek için
dir. 

Burada zamaa zaman ifade edildi; bugün 
bu kanundan faydalanacak kimselere büyük bir 
'imtiyaz verildiği, bunlara kolaylıklar gösteril
diği söyleniyor. Fakat bir bakıma da denebilir 
ki, en çok gadr görmüş kimseler bunlar olmuş
tur. Bunlar, ne olacaklarını bilmeden senelerce 
beklemişlerdir, hiç bir işe girememişlerdir, ne 
yapa eakl arın ı an laya ma mışla rdır. Bina en aleyh, 
bu insanlar;', imtiyazlı, rüçhanlı kimseler naza
riyle bakmak yerine, kanunları isabetle tespit 
edemediğimiz için, iktidarlar yüzünden gadre 
uğramış kimseler nazariyle bakmak daha doğ-
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rudur ve benim de istirhamını şudur; bu kanun
larda bu nevi tarih tadilleri yaparak zaten gad
re uğramış olan bu kimselerin gadrlerini daha 
fazla artırmayalım Benim istirhamım budur. 
Ümided erini ki... 

SALİM HAZERDAÖLI ( Elâz;ğ) — Yani 
bir tasarı gelecek... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HARAN 
ESAT IŞIK (Devamla.) — Muhakkak gelecek
tir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üzmumcu. buyurunuz efendim. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın 
Bakandan öğrendiğimize göre, bu i l nci ay 
esas alınırsa. Kasım ayında açılacak olan ye
dek subay okuluna kimlerin gideceği belirtildi. 
Ancak, -benim sorum; 1 . 5 . 1974 tarihi esas 
alındığı takdirde. Kasım başında okul açıldığın
da kimler yedek subay okuluna gideceklerdir? 
Birinci sorum bu. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, soru
ları tek tek halledelim efendim. 

MİLLÎ SAVUMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Eğer, temenni ettiğim gibi, 
Hükümet tasarısı kabul edildiği takdirde. Ka
sım ayında yedek subay okuluna alınacak kim
seler, 1 Mayıs tarihi ile Kasım tarihine kadar 
yüksek mekteplerden mezun olacak gençlerimiz 
olacaktır. 

AHMET ÜZMUMCU (Kütahya) — İkinci 
hül .um sorum: Kanunun 4 ncü maddesinde 

var... 
BAŞKAN — 4 ncü maddeye henüz gelmedik 

Sayın Özmumcu, onun müzakeresi sırasında so
rarsınız efendim. 

AHMET ÖZMUMCU) —Peki, o zaman sora
yım. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan, teşekkür 
ederiz. 

2 nci madde üzerinde başka söz isteyen sa
yın üye var mı? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Söz 
istiy o runı ef en d im. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yılmaztürk. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; 
Halen mevcut Yedek Subay Kanunu; bu ka

nunun gecikmesi, âdemi kabulü veya değişik 
kabulü halinde dahi, Ordunun, yedek subay ih

tiyacı mevzuunda sıkıntıya düşmesine mahal 
vermeyecek kadar; gerek elindekini, gerekse 
ihtiyacı halinde almasına, mani bir durum yolk ; 
bu bir. 

İkincisi, bu kanunun değişerek Meclise in
tikal ettiğini kabul edelim. Meclis Perşembe 
günü. Cuma günü toplanır; benimser veya be
nimsemez, arkasından karma komisyonunu gece 
teşkil eder ve Cumartesi günü de karma komis
yon raporunu isterse Meclis müzakere (-der. 

Böyle kanunların tatile girerken süratle bu 
Parlamentoda kabul edildiğini de gördük. Onun 
için iktidar, Hükümet kanadı isterse; Mecliste 
muhalefeti bir tarafa bırakın iktidar olarak is
terse toplanır, ekseriyeti teşkil eder ve 2 gün 
içinde Cumartesi günü saat 12,00'ye kadar bu 
kanunun her şeklini de kabul etmesi mümkün
dür. Bu imkânsızdır denilemez bu haliyle. Bu 
iki. 

Üçüncüsü; asri anlamadığım husus, 1.5.1974 
diye bir tarih kıstas konuyor ve Sayın Bakanın 
da burada biraz evvel ifade ettiği gibi deniliyor 
ki, şayet bu Kasım sonuna alınır ise, Ordunun 
yedek subay ihtiyacı azalır. Böyle bir şey de 
yok, olmaz. Niçin?.. Bir defa biz stoku eritece
ğiz diyoruz ve bu stokun eritilmesindeki kıstası 
anlamaya imkân yok. Neden yok?.. Bir defa 
bu 4 aya tabi olanlara mağdur diyoruz, mah
rum diyoruz. Ben bunu başka yönü ile ifade 
edeyim; Bir yedek subay birbuçuk sene hizmet 
edecek, askerliği gayet güzel öğrenecek, inti
bak edecek, Allak muhafaza yarın bir harp vu
kuunda teğmen olarak cepheye gidecek, hizmet 
edecek. Bir başka grup tasavvur ediniz ki, sa
dece 4 aylık okul eğitiminden ibaret kalacak, as
kerliği iyi öğrenmemiş olarak ayrılacak, kıta tat
bikatından mahrum olacak ve bu da yarın cephe
ye gidecek, kumandan olacak, cephede askerlik 
bilgilerinin eksikliği dolayısıyle heder olacak, 
belki canım verecek. 

Bu bakımdan da mağdur etmek demek değil 
midir millî savunmacı gözüyle? O halde böyle 4 
ay hizmet yapanlar ne mükâfatlandırılıyor, ne 
de mağdur ediliyor. Meseleye o yönden bak
mamak lâzım. Asıl mesele, yüksek tahsil gör
müş olan nesli, yedek subay yapacağımız kişi
leri askerlik bilgileriyle tam teçhiz etmek etme
mek meselesidir. Bazı kanaate göre bu 4 ay 
yetmemektedir. Muayyen bir kitleyi eritmek 
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yeter diyoruz. O halde biz diyoruz ki, «Başka 
formüllerle geliniz karşımıza, bu bizi tatmin et
miyor.» Yahut da biz ikna olamıyoruz, bir iç 
rahatığıyia buna rey verme imkânı yok. 

Meselâ aklıma geleni söyliyeyim; yedek su
baylığı kısaltabilirsiniz.. Sayın Melen'in dediği 
gibi, ben de diyorum ki, 12 aya indiriniz. Bu
nun 6 ayını mektep, 6 ayını kıta tatbikatı yapı
nız ve ayrıca tutunuz Orduya lâzım olan doktor, 
mühendis, hâkim ve saire sınıfları alınız. Diğer 
sınıflardan ihtiyacınız kadar alınız, üst tarafta-
kini 6 aylık hizmete tabi tutunuz. Ondan son
ra, niçin kamu hizmetinde, kalkınan Türkiye'de 
görev vermiyoruz"? Neden Bayındırlık Bakanlı
ğında, Millî Eğitim Bakanlığında, Köy İşleri 
Bakanlığında ve diğer birçok bakanlıklarda hiz
met vermiyoruz ka, böylece bir adaleti temin 
etmiyoruz?.. 12 aya indirelim, 6 ayını böyle de
ğerlendirelim; isterseniz bunu 4 ay, 2 ay şeklin
de kıta, mektep diye ayarlayınız, diğer geri 
kalanını kamu hizmetine ayırınız, muvaffak 
olamayanlarını er yapınız, muvaffak olanlar 
arasında bazı tercihler yapınız. Hatta şu da 
olabilir; Yedek subaylar için bir bedeli nakdî 
meselesi getirilebilir. Denir ki, «6 ay mektep, 
kıta hizmetinden sonra isteyen kamu hizmetinde 
bulunur, istemeyen şu kadar para öder ve bu 
hizmetten affolunur.» denir. Niye kestirme af
fetmek yoluna gidiyoruz? Hatta istenirse, «Yal
nız Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bu 
bedeli nakdî ödenecektir.» diye kayıt getirilir ve 
böylece hedefe daha kolay ulaşılır. Burada bir
çok formüller söylenebilir, birçok kolaylıklar 
getirme imkânları vardır ve nitekim bir tasarı 
getirilecekir diyorsunuz. 

Burada Sayın Bıkanın verdiği izahlardan 
tatmin olmaya imkân yok. 

Şimdi size ayrı bir misal vereceğim; Tıp 
Fakültesinden Mayıs ayında mezun olan var
dır, Haziran ayında mezun olan vardır. Çocuk 
stajını 15 gün soıura yapar, Haziranda mezun 
olur. Mayısta mezun olan tıbbiyeli 4 aya tabi; 
Haziranda mezun olan Tıp Fakültesi mezunu 
doktor, üstelikte Ordunun ihtiyacı olan bir sı
nıf, yok efendim siz ona tabi değilsiniz diye
ceksiniz... Bunu da anlamaya imkân yok. Hal
buki hiç olmazsa 1 sene içinde yıl sonuna kadar, 
(Kasım veya Aralık, Kasım olarak öneriliyor, 
öyle anlıyorum) olursa; bir ders yılı içindeki 
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Tıp Fakültesi gibi bazı teknik branşlar Hazi
ran, Eylül, Şubat değildir; bunlar stajlarını se
ne ortalaınnda sertifikalarını yaz ortalarında 
bitirir ve böylece diploma alır mezun addedi
lirler. Bu teknik sınıflar ekseriya böyledir. Ser
tifika usulüyle üniversite bitirenlerdeki sistem 
budur; buna göre hiç olmazsa bu kadar ada
leti muhafaza edelim diyoruz. 

Peki, bu adaleti muhafaza edelim dediğimiz 
zaman, «Ordu yedek subaysız kalır o zaman.» 
deniyor. Niçin kalsın?... Elinde kanun var, im
kân vajr. Alabilme imkânı var. «Canım o zaman 
oluyor da; bir kısmını 18 aya tabi tutmak ve 
bir kısmını 4 aya tabi tutmak gibi bir haksız
lık olur.» diyorlar. O zama bizde diyoruz ki, 
38 bin kişiyi 4 aya tabi tutuyoruz. Bu haksız
lık değil; ondan sonrakini neye tabi tutacağı
mız da belli değil henüz. 

O halde, Parlamentonun mutasavver ve mu
hayyel kabul edecekleri kanunlara göre bura
da birtakım fikir yürütmek mümkün değildir. 
Onun için benim esasen bu kanunda aklımın, 
mantığımın almadığı birçok yönlör var. 

«Zorluklar var.» deniliyor. Pekâla, bu zor
luklara burada daha evvel belirtildiği gibi bir 
ölçüde uyacağız; fakat hiç olmazsa böyle pek 
canlı olan haksızlıkları izale edelim. Bunu Ma
yıstan, Kasım sonuna almakta Millî Savunma
nın yedek subay ihtiyacı için ne mahzur var? 
Hiçbir mahzur yok. Ne var; yani bu arada 20, 

30, 50 veyahut da 100 tane üniversite mezunu 
olacak ve bunlar da farzedelim 4 aya tabi ola
cak. Kaldı ki, üniversiteye alınan ve üniversi
tenin mezun ettiği binler kısa zamanda bu erit
mek istediğimiz 38 binin üstüne çıkacaktır ra
hatlıkla ve yine yedek subaylık problemiyle 
karşılaşacağız. Onun için şu aradaki 6 ayda me
zun olanları bu işe ithal etmenin Orduyu ye
dek subaysız bırakmak gibi bir sıkıntıya düşür
mesine mantıken imkân yok. 

Kaldı ki, bu stok artacaktır, bundan sonra
ki mezunlarla devam edecektir. Onun için ye
dek sulha y meselesine köklü bir tedbir ile çık
mak ve bunu getirmek, bunu halletmek bize 
biır iç huzuru verir. Hem üniversite mezunla
rını yedek subay olarak değerlendirmek, hem 
de üniversite mezunu yedek subay yapacağı
mız kişileri askerlik 'bilgilerinden yoksun ve 
eksik bırakmadan vatan hizmetine katmak, ge-
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rektiğinden ondan vatan müdafaasında hizmet 
beklemek gibi anakıstaslar muhafaza edilmek 
şartiyle, bu kanuna bin türlü ihtimallerle ted
birler bulunabileceği ortada iken, nedense bu 
4 ay ve stoku eritmek sanki bir buz yığınını 
eritmekmiş gibi bir hava içerisinde âdeta biz 
Parlamenterler ve senatörler zorlanıyoruz. Alk
ilinizin, mantığımızın almadığı bu kanun tasa
rısına kendimizi uydurmaya zorluyoruz. Mesele 
bu. Ondan sonra, hiç olmazsa çarnaçar bir ba
riz haksızlığı bertaraf etmek için bir ders yılı 
içindekileri buraya sokalım diyoruz ve bu da 
yine Sayın Bakanımız tarafından hüsnü kabul
le karşılanmıyor. 

Ben bu konuda; 6 senedir Senatodayım, hiç 
böyle ikna olmadığım, müspet kanaat getire
mediğim bir kanun tasarısına daha bugüne ka
dar rastlamadım. Bu kanuna katiyen ne gön
lüm, ne aklım yatmadı; birtakım zorluklar için
de rey vereceğiz veya. vermeyeceğiz, ne oldu
ğunu da bilmiyorum. 

Sözlerim bundan ibaret teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
açık oylamasına 119 sayın üye iştirak etmiş, 114 
kabul, 1 ret, 4 çekinser oyla tasarı Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde 'başka söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Müzakeresi yapılan yedek subaylık kanun ta
salısının madadelerinin ve tümünün açık oya 
arz edilmeisi için bir önerge de verilmiştir. Öner
gede imzası bulunan sayın üyeleri okuyorum:. 

Saym Tanyeri... Buradalar. 
Sayın Bilgen... Burada. 
Sayın Kılıç oğlu... Burada. 
Sayın Mülayim... Burada,. 
Sayın Al tay?.. Burada. 
Sayın Uyar?... Burada, 

Saym Çağatay?.. Burada. 
Sayın öner?.. Burada. 
Saym Özlen?.. Burada. 
Saym Doğan?.. Yok. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Tekaibbül edi

yorum. 
BAŞKAN — Tekaibbül ediyor Saym Atal/ay. 
Saym Cidal?.. Burada, 
Önergede Tüzüğümüzün aradığı nisap var

dır,, 2 nci maddeyi açık oya sunacağız. 

Oylamaya hangi sayın üyeden başlayacağımı
za dair ad çekiyorum. Sayın Mustafa Deliveli 
(Hatay). 

Açık oylama işlemine başlıyoruz efendim. 
Ad okunmak suretiyle açık oylama talebi değil
dir. Talep, doğrudan doğruya açık oylamadır. 
Ad okunmak suretiyle yapılması için bir talep 
olmadığından, açık oylama kürsüye konan kü
reye oy pusulalarının, atılması şeklindedir. Be
yaz oy 2 nci maddeyi okunan şekliyle kabulü, 
kırmızı oy 2 nci maddeyi okunan şekliyle reddi 
gösterir. Yeşil oy, 2 nci maddeye okunan şek
liyle çekinser kalıyor demektir. 

(Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'den başlana
rak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan saym üye 
var mı efendim? Oylarını kullanmayan saym 
üyeler lütfen kullansınlar. 

Oyunu kullanmayan saym üye var mı efen
dim?... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Yedek subay adaylarının kısa 

süreli askerlik hizmetine tabi tutulmasına iliş
kin kanun tasarısının ikinci maddesinin açık oy
lamasında İçtüzüğümüzün aradığı nisap bulun
madığı cihetle, 11 . 7 . 1974 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanına saaitâ : 17,30 
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V. — (SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Ademoğlu'nun, pamuk stoklarının ihracı 
ve pamuk taban fiyatına dair soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Fehim Adak'm yazılı cevabı. 
(7/269) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaa
delerinize arz ederim. 

C. Senatosu Adana Üyesi 
Dr. Nuri Âdemoğlu 

1. — 1973 pamuk mahsûlünden büyük bir 
yekûn tutan stokların Ağustos başına kadar ih
raç edilip elden çıkarılması hususunda ne düşü
nüyorsunuz? 

2. — Bu ihracat kısa zaman içinde (Birbu-
çuk ay gibi) yapılamadığı takdirde Çukobirlik, 
Tariş, Antbirlik gibi birliklere ortak, olmayan 
köylünün mahsulünün değerlendirmesi hususun
da ne düşünüyorsunuz? 

3. — Pamuk taban fiyatının tespiti çalışma
larına ne zaman başlayacaksınız ve ne zaman 
ilân edeceksiniz? 

4. — Eylül içinde ilân edeceğiniz taban fiya
tının küçük köylüye büyük zarar vereceğini, 
zira o tarihte bilhassa kuru ziraat yapan köylü
nün pamuğunu satmış bulunduğunu biliyormu-
sunuz? 

5. —• Alivre satışlara olan alakanızı bildirir-
misiniz ? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 10 . 7 . 1974 

Dıştiearet Genel Sekreterliği 
İhracat Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 19-322.930.70/9035 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 25 . 6 . 1974 gün Kanunlar Müdürlüğü 

ibareli ve 4021-2221/7/26l9 sayılı yazınız ve eki. 
Cum'huriyet Senatosu Adana Üyesi Dr. Nu

ri Ademoğlu'nun pamuk stoklarının ihracı ve 
pamuk taban fiyatına dair yazılı soru önerge
si ile ilgili Bakanlığımız görüşü ilişikte-sunul
muştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
Feshim Adak 

Ticaret Bakanı 

Soru 1 : 
1973 pamuk mahsulünden büyük bir yekûn 

tutan stokların Ağustos başına kadar ihraç edi
lip elden çıkarılması hususunda ne düşünü
yorsunuz ? 

Soru 2 : 
Bu ihracat kısa zaman içinde (Birbuçuk ay 

gibi) yapılmadığı takdirde Çukobirlik, Tariş, 
Anlcbiriik gibi birliklere ortak olmayan köy
lünün mahsulünün değerlendirilmesi hususun
da ne düşünüyorsunuz? 

Cevap 1, 2 : 
Halen ülkemizde bulunan pamuk stokları

nın hemen tamamı Kooperatif Birliklerinin 
(Çukobirlik, Tariş, Ari'tbMik) elinde bulunmak
tadır. Üretici ve tüccarın elindeki az miktar
daki pamuk1 arın da dâhili sanayi tarafından 
tüketilebiîeeeği tahmin edilmektedir. Nitekim, 
bu konuda İzmir, Mersin, Antalya İhracatçı 
Birlikleri Umumî Kâtipliği temsilcileri ve Koo
peratif Birlikleri yetkililerinin; katıldığı Ba
kanlığımızda 6 . 6 . 1974 tarihinde yapılan top
lantıda da tüccar temsilcileri aynı hususları 
belirtmişlerdir. 

Öte yandan, bilindiği üzere Kooperatif Bir
liklerinin elindeki pamuk 9.50-10.'50 TL. gibi 
yüksek maliyetli pamuklardır. Bu fiyatlar ise 
c/c 38 randımanda (İzmir) 179,85 - 199,33 
Fdb/Sentlik % 36 randımanda (Adana) 
188,00 - 203,59 Fob/Sentlik İhı aç fiyatlarına 
tekalbül etmektedir. Oysa ki halen dış piyasa pa
muk fiyatları yaklaşık 135 - 140 Liverpool Çif 
civarındadır. En son 28 . 6 . 1974 tarihine gö
re Lıverpool genel endeksi Cif 137.80 Senttir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere mevcut stok
ların çok büyük bir kısmını elde tutan ve ma
liyetleri de yüksek olan Kooperatiflerin ken
dilerince ka'bul edilelbilir seviyelerde ihraç 
talepleri ile karşılaştıklarında Bakanlığımız
ca gerekli kolaylık gösterilecektir. 

Soru 3 ; 
Pamuk taban fiyatının tespiti çalışmaları

na ne zaman başlayacaksınız ve ne zaman ilân 
edeceksiniz ? 

Cevap 3 : 
Pamuk taban fiyatının tespiti çalışmaları 

ilgili Bakanlık o':an Köy İşleri ve Kooperatif -
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ler Bakaıılığmın koordinetörlüğünde 20.5.1S74 
tarihinden bu yana yapıldığından gerekli ka-
raranamenin istihsali için tasarı bu Bakanlık
ça Bakanlar Kuruluna sevk edilecektir. 

:So;ru 4 : 
Eylül içinde ilân edeceğiniz t ah an fiyatı

nın küçük köylüye büyük zarar vereceğini, zi
ra. t) tarihte bilhassa kuru ziraat yapan güz-
önüııtle tutulacağı tahiîdir. 

10 . 7 . 1974 O : 2 

1 Cevap 4 : Taban fiyatlarının ilânında kü-
| çük üreticilerin menfaatinin gözönünde tatula-
! cağı tabiîdir. 
| Sora 5 : 
j Alivre satışlara olan alâkanızı bildirirmisi-
| )dz? 
I Cevap 5' : 
j Alivre satışları konusu ancak pamuk des-
i tekleme alım fiyatlarının tespit ve ilânından 
| satıra ele alınacaktır. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvedlerde değişilklk yapılması 
hakkında Kanun tasarısına verilen oyların sonucu (8. S. 381) 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 119 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 4 
Oy o katılmayanlar : 61 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzmi Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmıet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabav 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özejetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçeıı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Öz-dolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Beiül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Ata'lay 
Yusuf Ziya Ayrını 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalp aklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Kara o ssm an oğlu 

MARDİN 
Sait Mehmet oğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Meaıteşeoğlu 

MUŞ 
İsımail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtikı Bakkal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 
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SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzıım İnebeyli 

ANKARA 
İsmail Yetiş 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aks-oyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete (B.) 
Mujkadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrl Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil | 

TRABZON 
Ali Şa^kir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
VöH Uyar 

ZONGULDAK 1 
Möhıııet Ali Pestilei 
Ahmet Demir Yüce | 

[Reddeden] 
ANKARA 

Yiğit Kökeı 

[Çekinserler] 

GAZİANTEP i 
İbrahim Tevfik Kutlar | 

İZMİR 
Nazif Çağatay 1 

[Oya katılmayanlar] 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
i Turgut Celbe 

Turhan Kap anlı 
ANTALYA 

Şeraf ettin Paker 
AYDIN 

Halil Goral 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İSTANBUL 
Tekin Arılburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

[Açık ü% 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karatküçük 
Hilmi Soydan 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süensan 
Ruhi Tuna kan 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 

| NİĞDE 
1 Kudret Bayhan 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

lelikler] 

Tunceli 1 
~~ 

Yekûn 4 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
CÜJİıat Alpan 
Fethi Çelikbaş 
Zeyyat Baykara 
Sait Naci Ergin 
Ecvet Güresin 
Sadi Irmak 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melon 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(İ. Â) 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğhı 
Muhsin Batur 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Nihat Erim 
Sabahattin Özbek 
Naim Talû (İ.) 
Haldi Tunç. 

1 Bahriye Üç ok 
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Yedek subay adaylarının ıkısa süreli askerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkia Kanun tasarısının 
ikinci maddesine verilen oyların sonucu (İS. S. 376) 

(Çoğunluk yoktur.) 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şen ocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

AYDİN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İ s k e n d e r O en ap E »• e 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Cem a lettiıı İnkara 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Al âedd in Yi 1 m a zt ü rk 

BURSA 
İ. Sabı-i Çağlaya ngil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI: 
Cürhan Titrek 

TABİİ ÜYE 
,\h'lımet Öz^ünes 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılmoğhı 

Üye sayısı : 184 
Oy ver enler : 70 

Kabul edenler : ö'i 
Reddedenler : 16 

Çckins 
Oya katılmay; 

erler : 1 
.ular : 110 

Açık üyelikler •. 4 

[Kabul t 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Erjrenoli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatmıoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Oı-lmn 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Tali]» (Vzdolay 

İSTANBUL 
Ahmet Vefa Poyraz 

[Rahle t 

İÇEL 
Lûtli Bilgen 

İSTANBUL 
Mehmet Feryat 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalar 

•denler] 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mivmiıı Kırlı 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KÜTAHYA 
Osman Al bayrak 
Ahmet öz mu men 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
(31 • a 1 Ka r a o sın a n o ğiu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Sait Mehmet oğlu 

MUĞLA 
İl ya s Karaöz 

NEVŞEHİR 
İ. Şer ki Ata sağun. 

Ünler] 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

SAMSUN 
Ziya (üökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdi! Alt a r 

NİĞDE 
Hüseyin Avni. Göktürk' 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAM'SUN 
Refet Ren de c i 

SİNOP 
Nâzım İn ebeydi 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
C ÜMHURH AŞK ANIN -

CA SEÇİLEN ÜYE 
Nihat Erim 

VAN 
Ferid .Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 
CUMHURBAŞKANIN-

İCA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Sait Naci Eroin 
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[ÇekmserJ 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

[Oya katılmayanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem. Acuner 
Refct Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Em amili ah Celebi 
Vehbi Ei'sii 
Suphi Giirsoytrak 
(t. A.) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunckanat 
Ahmet Yıldız 
Muza ffcı- Yıırdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılımı/ Mete (B.) 
Mujkadd er Öztekin 
Mehmet Ünal di 
(Bşk. V.) 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğılıı 
Ahmet Kara yiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrenâ 

AMASYA 
Mac it Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bckata 
Turgut Cebe 
Yiğit Külce r 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recal Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever' 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

CORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
(I. A) 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
(B.) 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celal Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topal oğlu 

İSPARTA 
3 L u s t a fa G ü 1 e ü gi 1 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tejkiu Arıburun 
(Başkan) 
Solmaz Belül 

Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esat oğlu 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN M ARAŞ 
A d na n Ka ralküeük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ha l.i 1 Özmeıı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi T ok oğlu 

KONYA 
Osman Nuri Caııpolat 
Fevsd Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
])oğa n Ba rutçuoğkı 
Ruhi Tıınakan (1.) 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 

MUĞLA 
Hal dun Meftıt eseoğhı 

MUŞ 
İsmail. İlhan 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 

ORDU 
Belkir Sıtlkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveei 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlıu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Ora.l 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestile! 

C UMHURB AŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Ecvet Güresin 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbelk 
Naim Talıı (1.) 
Halil Tunç 
Bahriye Uçok 
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[Acık üyelikler] 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Tunceli 1 

Yekûn 4 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

75 XÜİ BİRI/UŞİM 

10 . 7 . 1974 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. - Vakıflar Gen-1 Müdürlümü 1974 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/182; 
C. Senatosu : 1/272) (S. Sayısı : 381) (D. Tari-
rihi : 8 .7 .1974) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

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

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

3. •— Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko

misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu G-enel Kunıikmun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık karar 
eeltvıel&nldıeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-
•gesi ve Dilcikçe Kanma Komisyonu raporu (C. 
ıSenattOiSu : 4/160) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 6 . 1974) 

17. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık 
(karar cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait 
ka ramı Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/163) (S. Sayısı : 361) (Dağıtıma ta
rihi : 13 . 6 . 1974) 

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

19. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu

nun 12 . 11 . 1965 tarih ve 71 sayılı lıatfalık ka
rar cetvelindeki 5895 sayılı Bekir Sıtkı İzmirli' 
ye ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru (C. Senatosu : 4/161) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

20. — Adana Mületvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat 
Tanrısever'e ait kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (C. Senatosu : 4/159) (S. Sa
yısı : 364) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

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

22. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/20<3; C. Senato
su 2/77) (S. «Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1974) (RET) 

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

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

25. — Kütahya Milletvekili eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli v-e 71 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5873 sayılı 
Şevket Bozkurt'a, 5878 sayılı Şefika Sertkan'a,. 
5879 sayılı Nuriye Karabulult'a, 5880 sayılı F a t -
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ana Hikmet Göymen'e, 5881 sayılı Özgül Er-
tunç'a, 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 
•sayılı Fatma Müeyyed Gence', 5884 sayılı Ve
dia Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sa
yılı Naciye Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a. 
5888 sayılı Şerife Azraik'a, 5889 sayılı Ahmet 
Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye Sengelen'e, 5891 sa
yılı Feride Nezahat Anarmau'a, 5892 >sayılı Me-
cit Solmaz'a ve 5893 sayılı Asiye Ünsaldı'ya ait 
kararların Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporla
rı (Cumhuriyet Senatosu 4/135) (S. Sayısı : 
314"c 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 .1974) 

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

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

28. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Sa
vunma Bakanı) İlhami Sancar'ın Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 21 . 6 . 1973 
tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
19065 sayılı Bekir Şirin'e ait kararın tatbik edil
meyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo

nu raporu (C. Senatosu 4/166 (S. Sayısı : 379) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

29. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 19 . 0 . 1967 tarih ve 
29 sayılı Haftailiik Karar Cetvelindeki 2144 sa
yılı Mürüvet Gökşin'e ait kararın tatbik edile
ni ey ec eğin e dair yazısı ve 140 say ili Kanunun 
12 ncıi maddesi gereğince karamı Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dill'ekçc Karma Komis
yonu raporu (C. Senatosu 4/167) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhajn Süersan'ıin Dilekçe Karına Komisyonu 
CeUel Kurulunun 12 . 11 . 1.9/69 tarihli ve 71 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Konniisyonu rapor
ları (O. Senatosu 4/81 - 4/22) S. Sayısı : 1574'e 
2 ncıi ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 0 . 1974) 

31. — Kırklareli eski Milletvekili M. Or
han Tüııkkamin, Dilekçe Karma Komdlsyonu G-e
nel Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarclhlli ve 38 sıayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kuralıda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçie Karnm. Konılisyonu ıraporları (C. 
Senatosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

32. —• Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca seçilen üye Üzer Derbil ve 3 arkadaşının, 
Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve ithal bel
geleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/14) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




