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İçindekiler 

1. — Geçen tutanak fcûîi 

2. — Golen kâ/htlar 

Savfa 

472:473 
473:474 

3. — Başkanlık Divanın'; n Genel Kuru
la sunuşları 475 

1. — İkinci Beş Yıllık Plân görüşmele
rinin, İçtüzük hükümleri gereğince, Cumar
tesi günü başlaması ve Genel Kurulun, Baş
bakanın plân üzerinde yapacağı açıklamala
ra imkân vermek üzere Cuma günü saat 
15 te toplanması hakkında Karar 475 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangll'e, dö
nüşüne kadar, İçişleri Bakanı Faruk S li
kanın, vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/591) 475 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç'e, 'dönü
şüne kadar, Çalışma Bakanı Ali Naili Er-
dem'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/592) 475 

4. — 24 . 12 . 1904 gün ve 521 sayılı Da
nıştay Kanununun 166 ııcı maddesinin 2 nci 

Sayfa 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifini görüşmek üzere, teklif m havale olun
duğu komisyonlardan üçer üyen'n iştiraki 
ile bir geçici komisyon kurulmasına dair 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı 
önergesi (Millet Meclisi 2/422; Cumhuriyet 
Senatosu 2/219) 475:476 

5. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di
vanında açık bulunan 'bir Divan Kâtipliği 
seçimi 476 

6. — Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
açık bulunan bir üyelik için seçim 476 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Terfik İnciye izin verilmesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi (3/588) 476 

8. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
iz"n alan Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Terfik İnci'nin tahsisatının verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu -Başkanlığı 
tezkeresi (3/589) 476 

4. — Görüşülen işler 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu-
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Sayfa 
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni kad
rolar eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Sneatosu Anayasa ve Adalet 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/361; Cumhuriyet Sena
tosu 1/760) (S. Sayısı : 948) 477:479 

2. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalı
şan veteriner hekimlere ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/337; Cumhuriyet Senatosu 1/756) (S. 
Sayısı : 947) 479:493 

3. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununda değişiklikler yapıl
masına dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sa
yılı Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik ge
çici 4 ncü ve 26 . 6 . 19G4 tarihli ve 4S4 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/258; Cumhuriyet Senatosu 1/754) 
(S. Sayısı : 944) 493 

4. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 

Sayfa 
değişik 17 ve 18 nci madderine bâzı fıkra
lar ilâvesine ve 17 nci maddeye ilişkin (1) 
sayılı ve 18 nci maddeye ilişkin (2) sayılı 
cetvellerle, 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Ba
kanlığı bölümünde değişiklik yapılmasına 
dair kanun ^tasarısının Millet Meci'lsince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/314; 
Cumhuriyet Senatosu 1/758) (S. Sayısı : 
951) 493:503 

5. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/238; Cumhuriyet Senatosu 
1/757) (S. Sayısı : 945) 503:504 

6. — 20 - 21 Mayıs 1903 olayları sebebiy
le Yüksek Disiplin Kurulu karark.de harb 
okulundan ihracedilen öğrencilerin askerlik 
durumları hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/2, 2/66; Cumhuriyet Senatosu 2/209) 
(3. Sayısı : 942) 504:515 
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Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca; havaların 
yağmurlu gitmesi sebebiyle Ege bölgesindeki 
bağlarda birtakım hastalıkların başgösterdiğl-
ni, mücadele ilâçlarının piyasada yeter derecede 
bulunmadığını, gerekli tedbirlerin alınması ge
rektiğini bildirdi. 

İkinci Beş Yıllık Plân görüşmelerine, üye
lere dağıtılmasından itibaren geçecek tam iki 
günden sonraki gün saat 10 da haşlaması ka
bul edildi, 

uTANAK ÖZETİ 

Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağiı'nm, Anaya
sa ve Adalet Komisyonunda boşalan üyeliğe aday 
gösterildiğine dair C. H. Partisi Başkanvekilli-
ği tezkeresi okundu, gereğinin yapılacağı bil
dirildi. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Mansur Ulu-
soy, Cevat Açısalın, Mehmet Güler ve Alâcd-
din Çctln'e izin verilmesi hakkında Başkanlık 
tezekresi okundu ve kabul edildi. 

472 — 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında 
açık bulunan bir Divan Katipliği için yapılan 
secimde yeter çoğunluk sağlanamadı. 

6974 sayılı Türkiye Kömür İsletmeleri Ku
rumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun tasarısı ikinci 
defa açık oya sunuldu ve tasarının kanun
laşması kabul olundu. 

Cezaların infazı hakkındaki 13 . 7 . 1365 ta
rih ve 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin de
ğiştirilmesine, 

5434 sayılı Kanuna ek, 2 . 8 . İD50 gün ve 
42 sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün ve 696 sa
yılı Kanunla eklenen geçici, maddeye bir fıkra 
eklenmesine ve 

2. — GELEN 

Tasarılar 
1. — Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatlarına 

tesir eden mükellefiyetleri bertaraf etmek ama-
ciyle alman Bakanlar Kurulu kararnamelerinin 
onaylanması hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/108; Cumhuriyet Senatosu 1/779) (Malî ve 
İktisadi İsler, Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

2. — «XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Listesi» (Enziyade müsaadeye mazhar Millet 
tarifesi) nde değişiklik yapılmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararlarının onaylanması hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet Meclisi 1/184; Cumhuriyet 
Senatosu 1/780) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
larına) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin En 
ziyade müsaadeye mazhar Millet tarifesinde ya
pılan değişikliklerin onaylanmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/230; Cumhuriyet Senatosu 
1/781) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtına, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

4. — Türk Kanununu Medenisinin birinci ki
tabının ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı 
vakıfların vergi muafiyetinden, faydalandırıl
ması hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/239; 
Cumhuriyet Senatosu 1/782) (Anayasa ve Ada-

[ TCDD işletmelerinde çalışan bir kısım me
murların kıdemlerinin tanınmasına dair kanun 
teklifleri görüşüldü ve kanunlaşmaları kabul 
olundu. 

15 Haziran 1967 Perşembe günü saat 15 tc 
toplanılmak üzere birleşime saat 17,15 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Yozgat 
Sim At alay Sadık Artv.knıar. 

Kâtip 
Kırşehir 

Ali Rıza Ulusman 

KÂĞITLAR 

let, İçişleri, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe vo Plân 
komisyonlarına) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En ziya
de müsaadeye mazhar Millet tarifesi) nün 
82.05 pozisyonundaki ibare değişikliğinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/228; Cumhuriyet Senatosu 
1/783) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyon! arma) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cum
huriyeti arasında 19 Ağustos 1965 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Türkiye - Arjantin Kül
tür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/95; 
Cumhuriyet Senatosu 1/784) (Millî Eğitim ve 
Bütçe Plân komisyonlarına) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziya
de Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin) onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met-
m (Millet Meclisi 1/27; Cumhuriyet Senato
su 1/785) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî 
ve İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân komisyonla
rına) 

8. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
Tarifesinin) yürürlüğe konulmasına dair olan 
Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
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olunan metni (Millet Meclisi 1/185; Cumhuri
yet Senatosu 1/786) (Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe Plân ko
misyonlarına ) 

9. — «Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek 
ihraç fiyatlarında vergi, resim, harç ve benzer 
tesirler icra eden sair mükellefiyetleri bertaraf 
etmeyi öngören usul ve şartların ihdası haklım
da karar» in, kaldırılarak yerine ikame olunan 
karar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararna
mesinin onaylanmasına dair kanun tasarımının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/107; Cumhuriyet Senatosu 1/787) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe Plân komis
yonlarına) 

Teklif 
10. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danış

tay Kanununun 166ncı maddesinin 2 nei fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/422; Cumhuriyet Senatosu 2/219) (Anayasa 
ve Adalet, İçişleri, Bütçe ve Plân komisyonla
rına) 

Raporlar 
11. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kalkın

ma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu 

BAŞKAN — 69 ncıı Rirleşiınıi açıyorum. 

Sayım Selâhatitin ökrelioğlu, Ötüken adlı 
dergimin 1967 tarih ve 40 sayıüı nüshasında 
çılkan ve bölücülüğü istihdaf eden yazı dolayı-
siyie gündem dışı feonuşımalk isıt'eım.ıeiktodir. Sa
yın Okrelioğılu, yarın plân görüşmesi yapıla-

15 . 6 . 1967 O : 1 

raporu (Millet Meclisi 3/658; Cumhuriyet Se
natosu 3/590) (S. Sayısı : 949) 

12. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı 
bölümüne yeni kadrolar eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/361; Cumhuriyet Senatosu 1/700) (S. 
Sayısı : 948) 

13. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtımla çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/337; Cumhuriyet Se
natosu 1/753) (S. Sayısı : 947) 

14. —• 2556 sayılı Hakimler Kanununun deği
şik 17 ve 18 nci maddelerine bâzı fıkralar ilâve
sine ve 17 nci maddeye ilişkin (1) sayılı ve 18 nci 
maddeye ilişkin (2) sayılı cetvellerle, 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
t o n Anayasa ve Adalet ve BÜJTC ve Plân komis
yonları raporlar (Millet Meclisi 1/314; Cumhu
riyet Senatosu 1/758) (S. Sayısı : 951) 

e ak, bugün gündem yülklü, bir hayli kanun ta
sarıları var. Acaba biraz teaüa mümkün mü? 
Ama arzu ederseniz söz veririm. 

SELÂHATTİN CİZEELİOĞLU (Diyarba
kır) — Başka bir güne kalsın, 

c 
lati 

anv 

•zara 

B I E Î N C Î O T U B U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ba3kanvckili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Ali Rıza Ulusman Kırşehir) 

— 474 — 
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3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İkinci Beş Yıllık Plân görüşmelerinin, 
İçtüzük hükümleri gereğince, Cumartesi günü 
başlaması ve Genel Kurulun, Başbakanın plân 
üzerinde yapacağı açıklamalara imkân vermek 
üzere Cuma günü saat 15 te toplanması hakkın
da karar. 

BAŞKAN — ~S [uhterem aıkada'şlariim, 'bir 
önceki bk'loşknde, İkinci Beş Yıllık Plân görüş-
ınıeloıinin iki tam gün geçtiği takdirde önü
müzdeki Çıvmaya, yani yarınki Cuma gıum saat 
10,00 da gJ'oüşüimesine başlanacağını ve bunun 
için da oylarrmzı almış, gorokli ilân da yapıl
mış idi. Ancak matıbaada dün sabahleyin bası-
lamamış ve sayın üyelere öğleden önce plân 
raporu ekleriyle beraber dağıtılamamıştır. Bu 
sebeple Cuma g'ium saat 10 da başlama İçtü
zük hükümlerine uygun değildir. Ancak tens'be-
derseniz Başbakanım konuşmasına münhasır ol
anak, ve Cumartesi gün de üzerinde grupların 
ve sayın senatörlerin kcnuşımaiları başlamak 
üzere plânın gör ütmelerine yarınki Cuma günü 
saat 15 te başlanması 'hususunu oylarınıza arz 
odiyormı. Kabul edenler... Etımiymler... Ka
ini 1 edilmiştir. Yarın saat 15 te yapılacak Bir-
1 eşimde plânın görüşülmesine başlanacaktır. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiVe, dönüşüne ka
dar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/591) 

BAŞKAN — İki tane Cumhurbaşkanlığı 
•tezkeresi vardır •okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazire ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı B. İhsan Sabri Çağlayaıngd'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı 
B. Faruk Sükan'm vckJllik etmesinin Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz öderim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN Bilgilerinize sunulur. 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç'e, dönüşüne 
kadar, Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in ve

killik edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/592) 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yazife ile yurt dışıma gidecek dlan Ulaştır
ma Bakanı B. 'Sadettin Bilgiç'in dönüşüne ka
dar, Ulaştırma Bakanlığına, Çalışma Bakanı 
B. Ali Naili Erdeım'in vekillik 'ötımosıinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinizle sunulur. 

4. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Da
nıştay Kanununun 166 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifini 
görüynek üzere, teklifin havale olunduğu ko
misyonlardan üçer üyenin iştiraki ile bir Geçici 
Komisyon kurulmasına dair Anayasa ve Ada
let Komisyonu Başkanlığı önergesi (Millet Mec
lisi; 2/422, Cumhuriyet Senatosu 2/219) 

BAŞKAN — Geçici Kcıni'isyon kuruUnıası ile 
ilgili önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başlkanllığa 

24 . 12 . 1964 gün ve 521 saıyi'lı Danıştay Ka
nununun 168 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi Cumhuriyet 
Senatosuna gedmiş bulunmaktadır. 

Havale edilmiş bulunduğu Anayasa ve Ada
let, İçişleri, ve Bütçe ve Plân kcım'isyanılarından 
üçor üye alınmak suretiyle kurulacak dlan Ge
çici bir Kctmıisyo'nda görüşülmesini arz ve tek
lif öderim. 

Anayasa ve Adalet 
Koınuisyonu sözcüsü 

Kastamonu 
Ahımot Nusret Tuna 

BAŞKAN — Öoergeide sözü edilen kanun 
tasarısının Anayasa ve Adailet, İçişleri ve Büst
çe ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
kişiden kurulan bir Geçici Komıisyonda görü-

— 475 
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sülaıesi hıısmsunu aylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nında açık bulunan bir Divan Kâtipliği se
cimi. 

BAŞKAN — Yüksek Heye(tçe bilinmektedir 
iki, bir Divan Kâtipilği için Güven Partisi Sa
yın Bahadırlı'yi aday göstermiş, faik alt yeter sa
yı t omin <edilem>ediğd için seçim kesindesin emiş
tir. Yeniden seçime gideceğiz. 

6. — Anayasa ve Adalet Komisyonunda açık 
bulunan bir üyelik için seçim. 

BAŞKAN — Divan üyeliğine seçilen bir 
arkadapmız yerine Cumhuriyet Halik Partisi 
Sayın Saliını Hazerdağlı'yı Anayasa ve Adaiet 
Komisyonu üyeliği içim aday göstermiştir. Ay
rıca o hususu için de seçim yapılacaktır. 

Seçim tasnif heyetini seçiyoruz: 
Sayın İlyas Karaöz... Burada, 
Sayın Bozcalı.... Burada, 
Sayın Karasu... Burada, 
İki seçimi de aynı tasnif heyeti yapacak

tır. 
Erdoğan Adalımdan başlıyoruz. 
Seçim hazırlığı yapılırken, iki 'kin tezkeresi 

vardır. 'Clkııtuyorum. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Terfik İnci'ye izin verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi. (3/588) 

BAŞKAN — Teskereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ter
fik İnci'nin hastalığına binaen 6 . 6 . 1967 ta
rihinden itibaren 20 gün büddetle izinli sayıl
ması Başkanlık Divanının 12 . 6 . 1967 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

15 . 6 . 1937 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın Terfik İnci'ye 6 Haziran 
1967 tarihinden başlamak üzere 20 gün izin ve
rilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Zonguldak üyesi 
Tevfik İnci'nin tahsisatının verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi. 
(3/589) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin alan 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Terfik 
İnci'nin tahsisatının rerildbilmesi, İçtüzüğün 146 
ncı maddesi gereğince Genel Kurulun kara
rma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tasvipleri-
ne arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Sayın Tevfik İnci'nin izin sü
resi iki ayı geçtiği için, ödeneğinin verilmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçime geçiyoruz. 

BAŞKAN — Birinci sepet, Anayasa re Ada
let Komisyonunda açık bulunan bir üyenin; 
ikinci sepet, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanında açık bulunan bir Divan Kâtipliği 
içindir. 

(İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'dan başlana
rak oylar toplandı) 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlar var mı? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif heyeti lüt
fen yerlerini alsın. 

Sayın Kansu? («Burada.» sesleri) 

Gündeme devam ediyoruz. 
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4. — GÖEÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakan
lığı bölümüne yeni kadrolar eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (Millet Meclisi 1/361; Cumhuriyet Senatosu 
1/760) (S. Sayısı : 948) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge 
var'dır, ıdknjt-uyarımn. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Derlet memurlarımın tevhit ve teadülüne 
dair 3636 sayılı Kanıma bağlı (1) sayılı cetvel 
ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümü
ne yeni kadrolar clklonım'esine dair olup Millet 
Meclisince kabul edilen kanun tasarısı Cumhu
riyet Senatosuna gelmiş ve iılgilli komisyonlarca 
da kabul edilerek gündeme alınmış bulunmak-
tadır. 

Tasarının gerekçesinde gösterilmiş bulunan 
âcil sebeplerin dışında, tasarının hazırlanımasın-
da>n sonra Anayasa Mahkemesince Barikat ikile
rin Cumhuriyet Savcılarına vekâlet etmelerine 
imkân veren kanun hükmünün de 25 . 6 . 1987 
tarikinden itibaren mor'i Olmak üzere iptal 
edilmesi üzerine bilhassa Cumhuriyet Savcılığı 
kadrolarının da takviyesi ieabetmiş ve iptal 
'hükmünün yürürlüğe girmesi de çak yaklaşmış 
'bulunmaktadır. 

Bu itibarla tasarımın gelen kâğıtlardan gün
deme alınarak, gündemde bulunan diğer bütün 
işlere taikdiımen öncelik ve ivedilide görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Önergede onedl.uk, ayrıca gün
deme alınıp diğer işlerden önce görüşülmesi <is-
teomciktedir. Her ne kadar gündeme alınma
mışsa da daha önce basılmış ve sayın üyelere 
dağıtılmış bulunmaktadır. Gündeme alınması 

(1) 948 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

hususunu aylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etkiyenler... Kabul edilmiştir, Gündemde 
bulunan diğer işlerden önce g'ömşülm.ıeısıi husu
sunu oylarınıza sunuyoruım... Kabul edenler... 
Etımiyenleır... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve komisyoın buradadır, »lütfen yer
lerini alsınlar. 

- Sayın üyelere gerekçesi daha önce 'dağıtıl
mış bulunmaktadır. Bu sebeple gerekçenin oku
nup okunmaması hususunu oylarınıza ara ede
ceğim. Gerekçenin olkunmaması hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Ebmiyenler... 
Gerekçenin dkunmaması kabul ediimıiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Buyurun Sa
yın Kılıç. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUHİTTİN KI
LIÇ (Konya) — Muhterem arkadaşlarım; 948 
Sıra sayısı olan, öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesi kararlaştırılan tasarı hakkında, C. H. P. 
sinin görüşlerini arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, gerekçeyi dikkat
le tetkik ettik. Şimdi arz edeceğim, özetini arz 
edeceğim gerekçelerine grup olarak iştirak edi
yoruz. 

Bu gerekçeleri şöylece hülâsa etmek kabil. 

BAŞKAN — Sayın hatibin sözü işitilmiyor, 
arkadaşlardan dinlemelerini rica edeceğim. 
Tasnif heyeti üyelerinden gayrisinin yerlerine 
oturmalarını rica edeceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUHİTTİN KI
LIÇ (Devamla) — Cumhuriyet Savcısı bulun-
mıyan yerlerde başkâtiplerin bunlara vekâ
let edebilmelerine ilişkin hükmün Anayasa 
Mahkemesince iptal edildiği malûmdur. Ye bu 
gerekçe, tabiî doğru bir gerekçedir. Bundan 
bar;ka 1 500 liralık kadroda sıra bekliyen 228, 
1 250 liralık kadroda sıra bekliyen 142 ve di
ğer kadrolarda sıra bekliyen 276 hâkim ve sav-
cımn bulunduklarını tasarıdan öğreniyoruz 
ve bu gerekçeye iştirak ediyoruz. 

Diğer taraftan 751 sayılı Kanun sebebiyle, 
Anayasa Mahkemesince iptal edilen, milletve
killiğinden ayrılıp da hâkim ve savcı olmak is-
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tiyenler hakkındaki gerekçeye grupumun işti
rak etmediğini belirtmek isterim. Şu sebeple. 
hem bu raporda ve hem de 2 nci raporda, hem 
Anayasa. Adalet Komisyonunun raporunda ve 
hem de bütçe raporunda bu husustaki tatbikat
tan dolayı ancak 7 kişilik bir tâyin yapıldı
ğı yazılıdır. Yani, o zaman yedi kişilik bir kad
ro için böyle bir tayin yapıldığı halde bunun 
ne şekilde esbabı mueibede kaldığını bendeniz 
pek anlıyamadım. Herhalde bu dâva açıldık
tan sonra. Yüksek Hâkimler Kurulu tarafın
dan dâva açılmadan evvel bu gerekçe yazıl
mış ve zannediyorum ki. zühul en, pek önemli 
değil, ama, belirtmekte fayda görüyorum, ta
sarıda bırakılmış, yani böyle iptal edilen bir 
hüküm, geniş bir tatbikatı olmadığı halde san
la daha fazla tatbik edilecekmiş gibi gösteril
melini ben şahsan uygun bulmuyorum. Yalnız, 
bundan sonra bir gerekçe gördüm, Bütçe Ko
misyonu raporunda, öncelikle olan hükmü ip
te! edildi, diğer hükümleri baki kalacak, diye.. 
Elhet+e o gerekmeye iştirak erleriz ve o gerek
çenin doğru olduğunu beyan edebiliriz. 

Bundan başka, Anayasanın yürürlüğe 'gir
mesinden sonra bâzı hâkimlerin ve savcıların 

evvelce meşhur 39 nen madde mucibince tekaü-
dedilmelerinden dolayı açılan dâvaların lehle
rine neticelendiğini, bu yüzden bunların gelin 
hâkimlerin kadro tıkanıklığına sebebolduğu 
mucibini tabiî ki yerinde buluyoruz. Danıştay boz
muş. 20 - 30 - 40 - 50 hâkim, bunlar gelmişler, 
terfi sıraları gelen hakimlerin terfilerini kapat
mışlar. D.^ğru bir gerekçedir ve aynen iştirak 
ediyoruz ?. 

İş hacminin 1964 yılında 2 648 235 ten, 
.1965 yılında 2 983 679 a yükselmiştir, yani bir 
yıl içinde 300 000 küsur gibi bir fark göster
mesini istatistiki rakamlara müstenit bir gerek
çe olarak elbette benimsiyor ve kabul ediyo
ruz. 

Yeni mahkemelerin teşkili, İş Kanununun 
derpiş ettiği hususlar burada ayrı, ayrı zik
redilmiş. Teyiden arz ediyoruz. 

lm*a ve İflâs Kanununun birinci maddesi 
mucibince hor asliye mahkemesi nezdinde bu
lunması icabeden icra teşkilâtı hakkındaki ge-
rekeeye aynen iştirak ediyoruz. 

Kadro yetersizliği yüzünden sorgu hâkimle
rinin de vazife göremediğini, sorgu hâkimle
rine başkâtiplerin vekâlet imkânının da Ana

yasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği ge. 
rekçesini çok yerinde mütalâa ediyoruz. 

Ağır ceza mahkemelerinin işlerinin artması
nı kabul ediyoruz. Bu kadrolarla alınması iste
nen başkâtip ve kâtip kadrolarında da, halkın 
hor gün devamlı işi olan bu mercilerdeki iş hac
minin fazlalığını her günkü tecrübelerimizle bi
liyoruz. Bundan başka en mühim olan; muhte
rem Bütçe ve Anayasa Komisyonunun şu te
mennisine aynen katıldığımızı beyan ediyo
ruz. 

«Bu şanlar muvacehesinde komisyonumuz 
jâiî cihazımızın ihtiyaçlarını gerçekten karşı-
nyabilecek şekilde takviyesini gerekli müta
lâa ederek bu yolda temennide bulunması ka
ra ıiaştırılunştırn> diyor. 

Bunu iki sebeple söylüyor muhterem arka
daşlarım ; Bu kadrolarla, 1 nci ve 2 nci madde
ler mucibince alınan kadrolar 1 sayılı cetvel, 
2 sayılı cetvel olarak tahsis ediliyor ve 1 sayılı 
cetveli hemen uygulamak mümkün oluyor, 
iki sayılı cetvel bütçe mülâhazası dolayısiyle 
Mart ayında alınacak, yeni bütçe imkânlarına 
göre alınacak kadrolarla karşılanacağı derpiş 
ediliyor ki, hem bütçe imkânları düşünülmüş
tür, hem de iş imkânları düşünülmüştür. Bu 
itibarla arz ettiğimiz ve komisyonun vukufla 
bildirdiği gerekçelere katılarak bu kanun tasa
rısına C. II. P. nin müspet oy kullanacağını 
saygılarımla arz ederim. 

BARKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen? Buyurun Sayın Hazer, 

MEHMET HAZER (Kars) — Bir hususu 
soracağım efendim. 

BAŞKA X — Buyurun, isterseniz yeriniz
den ele sokabilirsiniz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Halen kadro
suzluk yüzünden terfi edemiyen hâkimlerin, 
tannanının ihtiyacını karşılıyaeak mı bu kad
rolar? 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 
BÜTÇE YE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozprat) — Bekliyenle-
ri karşılıyor Reis Beyefendi. Fakat bundan 
sonra, terfi edecekleri karşılamıyor. Şimdi bek-
liyenleri bugün gelen kanun karşılıyor. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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önergede ayrıca ivedilik hususu da vardı. 
İvedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okutuyorum. 
Devlet memurları, aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı 
bölümüne yen?, kadrolar eklenmesine dair Kanun 

Madde 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağh (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı bölümüne ilişik (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde unvan, derece ve sayıları ya
zılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalı, 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhte
rem Balkan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz 
kısaca bir noktayı belirtmek için söz aldım. 

Sayın Muhittin Kılıç arkadaşımız 751 sayılı 
Kanun mevkii meriyetten Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edildiği halde gerekçede yer al
ınıştır, buyurdular. Komisyonumuzda bu hususta 
hakikaten durdu. Haklıdır Saym Muhittin Kı
lıç, arkadaşımız. Evvelâ bu tasarı Ağustos ayın
da sevk edilmiştir, ondan sonra iptal kararı çık
mıştır. İkinci husus da, 751. sayılı Kanunun ip
tali için yalnız Yüksek Hâkimler Kurulu müra
caat ettirri için; 751 sayılı Kanunun, «Tercihen 
hâkimliğe atanır» kısmı intal. edilmiş, «Tercihen 
&a.vç.dı.ğa, atanır.» kısmı halen bakidir. Savcılığa 
terc:hon atanmak istiyenler için bu kadrolar 
ma!1 fu7. tutulmuştur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde ikerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi cetvel iyi e birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun ve bağlı (1) sayılı 
cetvel yayınlandığı tarihte ve (2) sayılı cetvel 
1 . 3 . 1968 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sual 

sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürkcine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bu iki 

sayılı cetvel acaba kanun tekniğine uygun mu
dur? 

BAŞKAN — Saym Yeşilyurt. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Uygun
dur, beyefendi. 

BAŞKAN — Kanun tekniğine uygundur ve 
emsalleri vardır. Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte ve 
aleyhte söz istiyenler?.. Yok. Tümünü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş, tasarı kanunlaşmıştır. 

2. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhurivet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/337: Cumhuriyet Se
natosu 1/756) (S. Sayısı: 947) (1) 

BAŞKAN — Gündeme ilişkin başka bir öner-
go vardır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Çelen evrak arasında bulunan, «Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere 
tazminat verilmesin0» dair kamın tasarısının 
önem ve müstaceliyetine binaen gündemde mev
cut dirm* bütün islere takdimen görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Rize 

Osman İMecdi A.gun 

BAŞKAN — Önergede ismi gecen kanun tasa
rısı basılmış ve savın üyelere damıtılmıştır. An
cak aradan 4S saat geçmediği cihetle gelen kâğıt
lardan gündeme alınması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 947 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadır. 
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önergede gündemde bulunan diğer işlerden 
önce görüşülmesi hususu vardır. Bu ciheti oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını 
oylarınıza arz edeceğim. Komisyon raporunun 
okunmamasını arzu edenler... Kabul etmiyenler... 
Okunmaması kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini olsun. 
Tümü üzerinde söz istiyen, buyurun Sayın 

Tüzün. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Sayın Başkan, sayın senatörler, sözlerime 
başlarken getirilmiş bulunan bu kanun tasarısı
nı desteklemekte olduğumu peşinen açıklamak is
terim. Hakikaten memleketimizde hizmet görmek
te olan veteriner hekimlerimizin sadece hayvan 
sağlığı bakımından değil, bilhassa gıda yönün
den insan sağlı eh ile de ilgili çok önemli hizmet
ler yapmakta olduklarına inanmaktayım. Bu ba
kımdan da veteriner hekimlerimizin bir miktar 
terfiini sağlıyacak bir tazminat ile daha rahat 
hale getirilmelerinin yanındayım, bunu destekli
yorum. Ancak meselenin prensibi üzerinde biran 
durmaktan da kendimi alamıyorum. Gönül isti
yor ki, bir tasarı değil, bir teklif dahi gelirken 
bir bakanlıkta çalışan hizmet erbabı, meslek er
babı ile, diğer bir bakanlıkta çalışan aynı meslek 
erbabı, avnı ölçüTer içerisinde düşünülsün, de
ğerlendirilsin ve bir melekte enlısan kimse su 
bakanlıkta veva. bu bakanakta oldu^und^n dola
yı daha, müreffeh veva daha m ""'dur duduma 
düzmesin. Bu. konu sanırım ki Muhterem Sena
tonun benimsediği bir görüştür. Daima getiril
mekte olan tasarı ve tekliflerin şümullü o7ması 
ve umuma şâmil halde bulunması arzu edilmek
tedir. Buna cok sahldohnuş durumdayım. An
cak bu sefer de vine pretirilm's olqn İTI tasarının 
sadece Tarım Bakanağı ve Tarım BakanV~ı ile 
ilgili vp^ip-rci^ belerl've ve özel id r̂oV-pr].'-. 3203 
«.nvıiı Kanun. za^r^d^mr-nm, o-oTp '̂peo "ĥ -n-ıpt 
gö^-Tdere tahsis edlhnıekte, bunun d^nda kalan
lar bu. kanunun kapsamına girmemektedir. 

Simdi sanırım ki, böyle bir tasarı getirilirken 
en büyük endişe, mümkün olduğu kadar az insa
nın bundan istifade edeceği görüşünü Maliyeye 
kabul ettirmek ve bu suretle de kanunun çıkma
sını kolaylaştırmaktır. Ama beri taraftan bir

takım mağdurlar, birtakım memnuniyetsiz insan
lar ortaya çıkmakta, onun arkasından da birta
kım ek kanun tasarıları ile bu insanları memnun 
etmek yoluna gidilmekte, bu suretle de kanunun 
bütünlüğü bozulup, kanun birtakım eklerle aca
yip hale getirilmektedir. Bu, işin hakikatidir. 

Şimdi arzum, biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
bu kanunun çıkmasını önlemek değil, bu kanunun 
yanındayım ama, bilhassa, Millî Eğitim Bakanlığı 
ile ilgili bir konuyu dikkat nazarlarınıza sunmak 
isterim. Hepimizin bildiği gibi memleketimizde 
sualtı kıymetleri, sualtı değerleri henüz yeteri 
gibi ele alınmış, yeteri gibi değerlendirilmiş de
ğildir. Bu konu ile ilgili olarak Millî Eğitim Ba
kanlığında 12 Kasım 1965 tarihinde bir Balıkçı
lar ve Su Ürünleri Şubesi kurulmuştur. Bu şu
benin kuruluşu ve yürümesi Beş Yıllık Plânda da 
kabul edilmiş ve bununla ilgili projeler yapılmış, 
hattâ bu mevzuda 10 milyon liraya bir büvük bina 
yapılması da öngörülmüş, bunun 1,5 milyon li
rası da bütçeye konulmuş durumdadır. Bu ens
titüde hizmet görecek olan ve bilhassa bu ensti
tünün kurulmasında büvük hizmetler yapacak 
olan iki veteriner arkadaşımız vardır. Bunlar
dan birisi 3,5 sene Japonya'ya gönderilmek sure
tiyle bu hizmet için yetiştirilmiştir, özel olarak 
yet:ştirilmiştir. 

Şimdi bir kanun tasarısı geliyor, Tarım Ba
kanlığında hizmet gören veterinerlere bir imkân 
tanıyor. Ama M;13î Eğitim Bakanlığında çok 
önemli bir Devlet hizmeti yapmakta olan ve bunu 
daha genişletmek, daha şümul! en d irmek bu ko
nuda çalışacak olan insanları yetiştirmek üze
re kurulmuş bir enstitüyü kurmak, geliştirmek 
ve buradan yetişecek insanları yetiştirmek göre
vi ile mükellef olan kimseler bu kanunun kap
samı dışında bırakılmaktadırlar. Bunu eürünce 
hakikaten insanın içi sizlivor ve düşünüyor ki, 
bu memlekette eğer istediğimiz gibi hizmet ya-

' mim asım arzu ediyorsak insanları tedirgin, in
sanları kırgın hale getirmem em :z lâzımdır. Ay
rıca. bir insanı şurada Irzmct yapın favdalı 
olurken, başka bir sahava kaç T» orada hizmet 
«•örmeye zorlar mahiyette bu tip tasarılar ha
kikaten memnuniyet verici olmamaktadır. Ben 
bu sebeple bu hususu da bilhassa dikkate al
manızı rica etmekteyim. Millî Eğitim Bakanlığı
nın mevzuunu yak'nen bildiğim için Millî Eği
tim Bakanlığını d;le getirdim. Diğer konularda 
da bu tarzda eksiklikler olduğunu zannediyorum. 

1:80 
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Bunların hepsinin ele alınıp, hepsinin memnun 
hale getirilmesini can ve gönülden dilemekteyim. 
Bu bakımdan söz alıp ve bu hususları söylemek 
lüzumunu hissettim. 

Hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Ucuzal, buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, bendeniz de benden 
evvel konuşan değerli arkadaşımın fikrine aynen 
iştirak ediyorum. Ama ne var ki, senelerden beri 
Tarım Bakanlığı teşkilâtında hizmet veren arka
daşlarımızdan, gerek zirai ve gerekse orman sa
hasında çalışan değerli mühendis arkadaşlarımız 
sadece mühendislik kelimesinden istifade ede
rek, veteriner arkadaşlarımıza, nazaran imtiyazlı 
bir durumda ücret almışlardır. Bu tasarı bu 
ikiliği ortadan kaldırdığı için gerek tasarıyı ge
tiren Hükümete, gerekse bu yolda gayretler; 
olan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Ancak 
gerek Millî Eğitim Bakanlığı, gerekse Et ve Balık 
Kurumunda çalışan veteriner arkadaşlarımız bu 
tasarının kabulü halinde biraz mağdur olacakları 
havası estirilmekte ise de, onlar vaktiyle bu ve
kâlette erörev alırken, orada, menfaat görerek ay
rılmış oldukları da bir realitedir. Bn halamdın 
M'lVt Meclisinde kabul edildiği gibi, mağdur ola
cak votr^'ner zümresi belediye1 er ve özel. idare1 er 
emlinde eaksan arkadaşla nmızdır. Bn -mağdu
riyet m esi ekd aşları arasında ortadan kaldırıl
dığına göre, bu kanunun kabul edilmesi yönün
de ov vermenizi istirham eder, Yüce Senatoyu 
hurcu eti e selâmlarım. 

BARKAN — Savın Yurtsever. 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingon — 

Savın. Başkan, çok değerli arkadaşlarım., müzake
r e m i yanmakta bulunduğumuz tasarı aslında 
DevVt ^ek+öründe aksıvart ve e ok büvük bir ada-
IcVzUk sekende tecelli eden bir hususun izalesini 
hedef tutmaktadır. 

Bildiğiniz gibi Tarım Bakanlığı bütçesinde ça
lışan ziraat mühendisleri ve orman mühendis
leri geç/.m şartlarını idame ettirebilmek için ça
lışma! arının karşılığı olmak üzere bir ücret ba
remine tabi bulunmaktadırlar. Aynı, 1.50 liraya 
İra dar ücret, yevmiye verilmektedir. Aynı Bakan
lığın bünyesi içerisinde çalışan, daha ağır şart
larla h'zmet, gören veteriner hekimler daha 
fazla tahsil gördükleri, daha çok yıprandıkları 
halde asli maaş, barem üzerinden maaş almakta

dırlar. İşte bu durum Vekâlet bünyesi içerisinde 
bir adaletsizliği doğurmaktadır. 1967 bütçesinin 
müzakeresi esnasında Bütçe Karma Komisyonun
da bu hususa temas etmiştim. Tasarının bugün 
geldiğini görmekle hakikaten memnunluk duy
dum. Böylece büyük bir adaletsizlik giderile
cektir. 

Ayrıca bir vefa borcunu da ifa ettiğimi zan
nediyorum. Yıllarca veteriner hekim arkadaşla
rımla memuriyet dolayısiyle ağır mahrumiyet 
şartları içerisinde çalıştım. Arkadaşlarımın ıs
tıraplarını yakinen bilmekteyim. Politikaya 
atılmadan önce bu arkadaşlarıma, bir gün poli
tikaya atılırsam haklarınızı müdafaası husu
sunda daima yanınızda olacağım diye söz ver
miştim. Bu suretle bu sözümü de yerine getire-
biliyorsam kendimi bahtiyar addedeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, veteriner hekimlerin 
maddi bakımdan tatmin edilmemesi yüzünden bu
gün Türkiye'de veteriner hekimliğe karşı bir il
gisizlik vardır. Memleketimizin ekonomik prob
lemlerinin ön safta gelenleri arasında bulunan, 
memleket hayvancılığına büyük hizmetleri do
kunacak olan bu ihtisas dalı mensuplarının her 
şeyden önce tatmin edilmeleri, geç:m endişelerin
den uzak bulunmaları, huzur içerisinde çalışma
ları şarttır. İşte bu tasarı, kısmen de olsa, arz 
etti<rm hususu yerine getirdiği için çok yerin
dedir. Bugün Türkiye'de en az 3 000 veteriner 
hekime ihtiyaç bulunmasına rağmen halen 1 200 
civarında veteriner hekim bulunmaktadır. Millî 
gelirimizin c/o 30 unu teşkil eden zirai gelirimizin 
de % 40 nı ilgilendiren veteriner hek'mliği saha
sı, yani hayvancılığımızın daha randımanlı bir 
hale getirilebilmesi için bu saha. ile ilgili bulunan 
veteriner hekimlerinin her şevden önce tatmini 
şarttır. Her yıl hayvan hastalıklarından do-
lavı memleket ekonomisi milyarlara varan za
rarlarla karşı karşıya gelmektedir. Yalnız ve
teriner hekimlere tazminat verilmek suretiyle 
•tatmini ile de bu meselenin hal yo1 unun buluna
cağı şüphelidir. Ayrıca başka imkânlarla da bu 
sahanın takviyesi ve her şevden önce önemle ele 
alınması zaruri bulunmaktadır. 

Fazla vaktinizi almamak için sözlerimi bulada 
keserken, muhterem senato üyesi arkadaşlarım
dan, tasarının bir daha Meclise iadesi suretiyle va
kit kaybına meydan bırakmadan olduğu gibi ka
bul etmelerini, bu hususta reylerini lütuf buyur-

l malarını istirham edeceğim. 
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Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkeine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanunun mev
zuu, 3203 sayılı Tarım Bakanlığı Teşkilât Ka
nunudur ve bu Teşkilât Kanununa dayanarak da 
bu Bakanlıkta çalışan veteriner hekimlere verile
cek tazminata aittir. Ticaret Bakanlığı Teşkilât 
Kanunu ayrıdır. Hakikaten Et ve Balık Kuru
munda çalışan sayın veteriner arkadaşlara da taz
minat verilmelidir, ama bu kanunda yeri değildir. 
Bu ayrı bir kanundur, ayrı bir mevzudur. Bu iti
barla kanunun eynen, geldiği gibi kabul edilme
sini Yüce Senatodan dilerim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özdilek. 
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, savın senatörler; bu kanuna askerî veteriner
lerin dâhil edilmediğini biliyoruz. Kanun Mec1 is
te müzakere edilirken yapılan bir teklifle bele
diye ve özel idarede çalışanlar ilâve edilmiştir. 
Ayrıca kamu sektöründe 55 veya 56 arkadaşımız 
açıkta kalmaktadır. Her ne kadar kamu sektörü 
440 sayılı Kanuna tabi arkadaşları kıvmetle-d:-
rivorsa da. bu kanuna askerî veterinerierhı dâhi1 

edilmemesi bakımından bir nakîsesi vardır. Ka
nun, askerî veterinerler dâhil edilerek kabri 
edildiği takdirde dahi Hükümetten r'camız: biran 
evvel kamu sektöründe çalışan arkadaşları d° 
derpiş edecek bir kanunu buraya getirmesi rica-
siyle Hükümetin dikkatini çekmek istiyorum. Ar
kadaşlarıma da keyfiveti böyle arz etmek iste
rim. Veteriner arkadaşların, benden evvel, kıv-
m eti eri hakkında beyanda bulunan muhterem İm • 
tiplerin sözlerine ilâve edecek bir şey bulunmadığı-
ııı arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Savın Köker, buyurun. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar. Tarım Bakanlığı teşkilâtında eahsan ve
teriner hekimlere ödenek verilmesi hakkındaki ka
nun tasarısında eksik gördüğüm bir hususa te
mas etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. 

Gerek Birinci Beş Yıllık Plânda, gerek İkinci 
Beş Yıllık Plânda kendisine büvük yatırım hiz
metleri verilmiş bulunan Et ve Balık Kurumuna 
morsun veteriner arkadaşlar bu kanunun şümu
lü dışında bırakılmış bulunmaktadırlar. Kurumun 
yetkilileriyle yaptığım temaslarda halihazır kad

rolarının büyük bir kısmının da münhal oldu
ğunu, kanun bu şekliyle çıktığı takdirde yeni 
işletmeye açılacak kombinalarına veteriner temi
ninde büyük güçlüklere uğrıyacaklarını ifade et
tiler. Bu düşünce ile kanunun birinci maddesine; 
belediyeler ve özel idarelerle beraber Et ve Balık 
Kurumu mensubu veteriner hekimlere de ödenek 
verilmesi hükmünü getiren bir tadil önergesi tak
dim ettim. Önergeme iltifat Duyurulmasını ve bu 
suretle Et ve Balık Kurumunun veteriner sıkıntı
sı çekmemesine yardımcı olmanızı istirham ede
rim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Muhterem 

Başkan, kıymetli senatörler; huzurunuzda şu an
da müzakere edilen kanunun en evvelâ müsaade 
buyurursanız mucip sebebini münakaşa edelim. 

Bu kanun veteriner hekime bir titri karşılığı 
ücret ödemek değildir. Eğer İm mânada ise hiç
birimiz bunu tasvibetmiyoruz. Konu; veteriner 
lıekimin ilmini, yurdun hayvancılık yönünden 
inkişafını arzu ettiğimiz için maddeten tatmin 
etmek suretiyle mahrumiyet mmtakalarma git
melerini tahrik ve teşvik etmektir. Binaenaleyh, 
bir titre karşılık kendilerine bir ücret ödemek, 
bir tazminat ödemek değil, görecekleri hizmetin 
karşılığı olarak gidecekleri mıntakada katlana
cakları mahrumiyetin karşılığı olarak kendile
rine ödenecek bir tazminat konusudur. Bu ba
kımdan veteriner hekim olarak nerede hizmet 
görürse görsün, bu şeylerden istifade etmesi pek 
mâkûl olarak karşılanmaması iktiza eder. Aksi 
halde bir misal vermek suretimde mevzuu biraz 
daha gen:şletmeme izninizi istirham edeceğim. 
Türkiye'de bir sağlık sosyalizasyonu problemi 
kabul edildi. Mahrumivet mıntakasma giden 
doktor ve tabiplere bu tazminat ödendi. Yavaş 
yavaş tazminat sahaları genişletildi, orada hiz
met edecek kimse kalmadı ve biz bugün mahru
miyet mmtakasmda bulunan çevrelerde doktor 
bulamama, tabip bulamamanın sıkıntısı ve üzün
tüsünü taşımaktayız. Her yerdeki veteriner he
kime bu tazminatı ödiyeceksiniz, lütfedin, 650 
sayılı Personel Kanunu değişecek, gelecektir, 
herkes, oradan arzu edeceği istihkakı, münasip 
göreceği ücreti almış bulunsun. Bu görüş ve ina
nış. içinde sadece Türkiye'de hayvancılığın inki
şafında büvük bir zaruret görmüş bulunmamız 

482 



C. Senatosu B : 69 15 . 6 . 1987 O : 1 

dolayısiyle hayvancılığın inkişaf etmiş bulun
duğu yerler de pek kolay kolay medeni bütün 
ihtiyaçların karşılanabileceği bir yer olmadığı
na göre ve burada liseden sonra asgari beş sene
lik, ondan sonraki tecrübelerinde bir ihtisaslaş
ma sahibi bulunan veteriner hekimin bu mmta-
kalara gidebilmelerini temin etmek maksadiyle 
getirilmiş bu kanunu sadece Tarım Bakanlığının 
tensibedeeeği mahal ve görevleri kabul eden ve
teriner hekimlere verilmesi mevzuunda ısrar et
miş bulunalım. 

Ancak bir nokta hukukî görüşümü tırmala
maktadır. Müsaadenizle onu da burada arz et
meden geçmiyeyim : Biz bunu bir hizmet kar
şılığı olarak ödemek lüzum ve zaruretini hisset
tiğimize göre. hizmeti kim görüyorsa ona ver
mek mantıka, hukuka ve nasafet kaidelerine da
ha uygun olur. Buradaki kanun maddesi sadece 
veteriner hekimler içindir. Bu konuda hemen he
men veteriner hekimlerin işaret etmiş olduğu ko
nularda hizmet görmekte bulunan veteriner he
kimliği sağlık memurlarım ihtiva etmemektedir. 
Mesmuatımıza göre, bildirildiğine göre bunlara 
da, veteriner hekimlerin yanında 'bunlara da teş
mil edildiği tabdlrde. Tarım Bakanlığı bünyesin
de çalışan diğer teknisyenlerin de böyle bir hak 
ve taleple, bir iddiada bulunacakları mucip se
bebiyle Hazinenin bunları ödeme külfet ve güç
lüğü karşısında bulunması sebebiyle bunların 
verilemiyeceği beyan edilmektedir. 

Bu bizim mantık görüşümüzü, hukuk görüşü
müzü biraz rencide etmektedir. Hükümetten en 
kısa zamanda, onları da tatmin etmek suretiyle, 
görecekleri hizmetin karşılığında kendilerine bu 
yönden de bir istifade sağlanmasını temenni 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Buyurun 
Sayın Atayurt. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Muhterem Başkanlık Divanı, değerli senatörler; 
Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner 
hekimlere ödenek verilmesine dair kanun tasa
rısı üzerinde şahsi görüş ve mütalâalarımı arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Bir taraftan Balıkesir Senatörü Sayın Hasan 
Âli Türker ve 5 arkadaşı, diğer taraftan Hükü
met birbirine paralel olarak hareket etmek su
retiyle memleket ekonomisinde önemli bir yer iş
gal eden hayvancılığın inkişafında başlıca görev 

ve vazifeleri deruhte etmiş bulunan bir teşkilâtı, 
acık saha işletmesi bulunan hayvancılık işletme
sine doğru itmek suretiyle Türkiye'de hayvan 
mahsulleri üretiminde yurt ihtiyacına yettikten 
gayrı bunun ihracını temin edecek şekilde istih
sali çoğaltmak ve kalitesini yükseltmek gibi mü
him hizmetler deruhte etmiş bulunan veteriner 
hekimleri ancak hizmetlerinin kısmen karşılığını 
teşkil edebilecek bir tatmin yolu suretiyle pek 
faydalı ve başarılı bir cihete, bir meselenin hal
line doğru yönelmiş bulunmaktadırlar ki, haki
katen gerek arkadaşlarımızı ve gerekse Hükü
meti bu bakımdan tebrike şayan bulmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye millî ekono
misinde ve Türkiye'nin gayrisâfi millî hâsılasın
da hayvan mahsullerinin çok geniş önemi ve 
oynadığı roller bilinmektedir. Sırf veteriner 
hekim yokluğundan ötürü gerek et kaybı bakı
mından, gerek süt kaybı, yapağı ve diğer kü
mes hayvanları mahsullerindeki noksanlık, has
talıklardan vâki ölüm, gübre zıyaı, yavru ve
rimi, velhasıl menşei hayvancılığa dayanan 
milyarları aşan kayıpların ancak veteriner he
kimlerin açık saha işletmesinde bilfiil vazife 
demlide etmesiyle önlenebileceği ve burada ya
pılmakta bulunan cüz'i miktardaki fedakârlı
ğın genir, miktarda hayvan mahsullerine eklen
mesi suret:y':> millî gelire katılmasından bi
lanço itibariyle kazançlı çıkacağını arz et
meli isterim. 

Gerçekten kanun tasarısı münhasıran Tarım 
Bakanlığı ve dolayısiyle Tarım Bakanlığının 
müsaadesiyle belediye ve özel idarelerde vazife 
deruhde etmiş bulunan veteriner hekimleri is
tifade etmektedir. Şüphesiz bunun dışında ka
lan askerî veteriner hekimlerle, iktisadi Dev
let teşekküllerinden olan Et ve Balık Kurumu 
ve buna benzer müesseselerde istihdam edilmiş 
ve edilmekte bulunan veteriner hekimlerin de 
emsal tarzda tatmini bahis konusu olabilir. 
Ancak bugün müzakere konusu olan mesele 
sadece Tarım Bakanlığı manzumesi içerisinde 
görev alanların ve onların tabi bulunduğu teş
kilât kanununun bir zarureti olarak ortaya çı
kardığı bir ödenek teklifi meselesi ile karşı 
karşıya bulunmaktayız, öyle ümit ve tasavvur 
edilmektedir ki, diğer veteriner hekimlerde 
müşabih xe mümasil kanun teklifleri ve tasa
rıları ile hini - hacette bu seviyeye getirilmiş 
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olacaktır. Bu itibarla bir gecikmeye mahal ve
rilmemesi bakımından bu kanun tasarısının ye
ni teklif ve ilâvelerle tekrar Millet Meclisine 
gönderilip bir kere daha Senatoya avdeti sure
tiyle bir muameleye teşebbüs edilmektense, 
aynı zamanı alacaktır, diğer veteriner hekim
ler hakkında da ilgili bakanlık ve kurumların
ca buna atıf yapmak suretiyle icabeden tek
liflerle gelinebileceğini arz eder, sizleri işgal 
ettiğim için özür dilerim. Tasarının biran evvel 
kanunlaşmasında her bakımdan fayda mülâha
za et iğimi şükranlarımla sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Âli Türker, bu
yurunuz. 

HASAN ÂLÎ TÜRKER (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 125 senelik bir 
mazisi olan Türk veteriner hekimlerinin kesif 
bir çalışma sahası olan Tarım Bakanlığı gerek 
Veteriner Umum Müdürlüğünde, gerek Yapa-
ği - Tiftik Anonim Şirketinde, gerek Süt Sana
yii ve Devlet üretme çiftliklerinde ve gerekse 
yem sanayii kollarında çalışan veteriner hekim
lere tazminat verilmesi hakkında Hükümet ta
sarısına ve şahsımın teklifi üzerinde konuşan 
sayın senatörlerin, tüm olarak veteriner he
kimlere bu hakkı yerinde gördüklerinden do
layı evvelâ teşekkür eder, ondan sonra sözleri
me devam etmek isterim. Kısa konuşacağım, 
çünkü konunun birçok kodlarını değerli senatör 
arkadaşlarım ifade, buyurdular. Hakikaten 
Türk ekonomisinde 10.5 milyar liralık bir yeri 
olan, kazanç değil, kayıp bakımından yeri 
olan Türkiye hayvancılığının mühmel durumu
nu ortadan kaldıracak olan bu kanunun malî 
portesi âzami 12 milyon lirayı tutmakta ise de, 
bu yolla Türk veteriner âlemi teşvik edildiği 
takdirde hiç olmazsa veteriner sayısı ar
tırılmak ve diğer imkânlar da verilmek 
suretiyle senelik 10.5 milyar lira olan zarar, 
yıllara vabeste olarak cihetteki asgarİ3re indiri
lecek ve Yüce Milletimizin veteriner hekimlere 
verdiği bu küçük meblâğ, memleket sathında 
bilhassa kalkmmasiyle mükellef bulunduğumuz 
köylü ve çiftçi aileleri üzerinde geniş çapta et
ki yaratacaktır. 

Bilhassa Sayın Zerin Tüzün'ün ve diğer 
arkadaşlarımızın üzerinde durduğu diğer kol
larda çalışan daha doğrusu diğer bakanlıklar
da çalışan veteriner hekimlerin de bu kanun ta

sarısının içinde mütalâa edilmesini önceden 
çok arzu edenlerdenim. Bunu arzu etmemeğe 
imkân yok. Çünkü vazife birdir, mesuliyet bir
dir, mahrumiyet birdir. Ancak, Hükümet ola
rak evvelâ yalnız Tarım Bakanlığını ele almak 
ondan sonra gerek iktisadi Devlet teşekkülle
rinde ve gerekse münferit bir halde dahi olsa 
Köy İşleri Bakanlığında, Millî Eğitim Bakan
lığında ve diğer Hükümet sektörlerinde çalı
şan veterinerleri ele almak elbette ki yerinde 
olacaktır. Bu mütalâaya ben de can ve günülclon 
iştirak ediyorum. Ayrıca veteriner hekimlerin 
yardımcısı olan Tarım Bakanlığı camiasmdaki 
hayvan sağlık memurlarının da ileride mütalâa 
edilmesi elbetteki yerinde olcaktır. Fakat çok 
sayın senatörler, şimdiye kadar tek bir im
kâna ulaşamamış, yalnız baremin verdiği hakkı 
zorla aşağı yakarı bir güçlük içinde ekle etmiş, 
güçlük diyorum, çünkü kadrosuzluktan dahi 
baremin kendilerine verdiği maaşı zaman za
man alamıyan ve bütün hayvancılık mesuliye
tini içinde tophyan Tarım Bakanlığının biraz 
evvel saydığım sektörlerindeki veteriner he
kimlerini evvelâ terfi ettirmek, ondan sonra di
ğer arkadaşlarımızı da içine alır bir tasarı ile 
Hükümetten rica etmek yerinde olacaktır. Bu 
kanunu böyle çıkarmakta ç/ok fayda vardır, 
çok fayda mülâhaza ediyorum. Bu sözümle 
yalnız Türk Veteriner âlemini değil, Türk Mil
letini kasclediyorum. Türk Milletinin senede 
10,5 milyar lirayı bulan millî gelirdeki zararını 
kastediyorum. Bu balkımdan oylarınızı müspet 
kullanarak biran evvel çıkmasını arz ediyorum. 
Saygılarımla, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ayrım. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhte
rem arkadaşlar, bugün veteriner hekimlerimize, 
maaşlarına ek olarak ödenek verilmesini der-
uûş eden kanun tasarısının müzakeresini yapar
ken bâzı muhterem senatör arkadaşlar, Tarım 
Bakanlığı teşkilâtı dışında bulunan veteriner he
kimlere de bu tazminatın teşmil edilmesi üze
rinde durdular. Bendeniz, gönül isterki, bu he
kimlere de bu tazminat verilebilsin. Fakat mev
zuun önemine binaen neden Ziraat Bakanlığı 
teşkilatındaki veteriner hekimlere bu tazmina
tın verilmesi üzerinde duruyoruz, onu izaha ça
lışacağım. 
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Muhterem. arkadaşlar, veterinerlik mesleki 
zor, meşakkatli, bence, tatbikattan gelen 'bir 
aı'kadaşmız olarak ifade edeyim, külfetli bir 
meslektir. Günkü hayvan haStalıklariyle uğraş
mak daima veteriner hekimlerin sağlık duru
munu tehlikeye düşürür. Halbuki bugün gıda 
kontroTunda veyahut da Millî Eğitini Bakan
lığı da Su Ürünleri Şubesinde çalışan veteriner. 
Tarım Bakanlığında bilhassa koruyucu vete
riner hekim olarak çalışan arkadaşlar kadar 
meşakkatle karşı karşıya değillerdir. Bugün yur
dumuzun, Doğu - Anadolu'nun geçim 'kaynağım 
teşkil eden hayvancılığın ve bilhassa Anadolu'
muzun Doğusunun, Anadolu'ya nazaran ger' 
•kalmış bir 'bölge ohara'k addedilmesinin bir .se
bebi de buradaki hayvan ürünlerimi/iden lâyı-
kiylc istifade edemememiz, bunun 'başlıca .se
bebidir. 

Muhterem arkadaşlar, bir misal vereceğim : 
Bugün Anadolu'muzda 12 milyon büyük baş 
'hayvan vardır. Bu 12 milyon büyük !baş hay
vandan, ben kendi vilâyetimi akayım. Bunun 
iki milyona yakını Kars'ta yetişmektedir. Tür
kiye'de 75 milyon büyük baş hayvan vardır. 
Şimdi veteriner hekimlerin Tarım Bakanlığı 
camiasmda'ki yekûnu 1 0-Î-3 tür, eğer yamlr.r-
yorsam. Şimdi bendeniz derim ki, bu para şu
na da verilsin, buna Ma verilsin ("'eğikle, haki
katen hizmoli lâyıki ile yapan veteriner hekime 
verilsin. Bu veteriner 'hekimlerden bilhassa hay
vancılık yandan bölgelere sevk edil abı!'sin. Me
sele "buradadır. Tarım Bakanlığı elindeki yet
kiye göre eğer bu veteriner hekimleri, 'bu Taz
minat Kanunu çaktıktan sonra, 'bu bölgelere 
sevk edecek olursa, muhakkak ki, millî geliri
mizde bilhassa Doğu - Anadolu'nun hu fakir 
bölgelerinde bir kıpırdama olacaktır. Her şey
den evvel bu bölgeler okumuş insanlara hasret
tir. Bir sağlık memuru ile bir veteriner heki
min yapacağı hizmetleri birbirlrblen ayırmak 
gerekir, bunu tefrik etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, vilâyetimizi misal 
vermiştim; Kars Vilâyetini, 12 milyon baş 'hay
vanın iki milyonu burada yetişir, 'demiştim. O 
halde, ben şöy.I-e bir hesabediyorum; Türkiye'
deki veteriner mevcudunun 1/12 sinin Kars'ta 
olması lâzımdır. Nedir bu 1/12; yani 100 vete
rinerin Kars t a bulunması lâzım. Faraza 30 unun 
Ağrı'da olması lâzım, 20 sinin Muş'ta olması lâ
zım. İste bu Tazminat Kanunu çıktıktan sonra, 

öyle tahmin ediyorum ki, Tarım (Bakanlığı Teş
kilât Kanunundan faydalanarak koruyucu ve
teriner hekimlerini bu bölgeye sevk etmekte bir 
kolaylık kazanmış olacaktır. Yoksa eğer bu pa
ralar veteriner hekim arkadaşlara masa başın
da otursun, alsın 'diye verecek olursak muhak
kak ki, durum eskisinden daha iyiye 'gitmiye-
cektir. Bu kanunun nazik noktası da zaten bu
radadır; koruyucu hekimlere bu paranın ye
rilmesi keyfiyeti. Bu bakımdan Tarım Bakan
ağının getirmiş okluğu bu tasarıya müspet oy 
kullanılması gerek veteriner hekimlerimiz için, 
gere'k diğer geri kalan bölgelerimiz bakımın'dan 
faydalı olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BARKAX — Buyurun Sayın Gündoğaıı. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, müzake
resini yapmakta olduğumuz kanun veterinerlik 
m.e;!eğrno a't 'bir kanundur. Şüphesiz bendeniz 
bu mesleğin bilimsel taraflarını, yahut da çalış
ma, tarzlarım bilen bir arkadaşınız değilim. An
cak öyle anlaşılıyor ki, bu kanuna Hükümetin 
maksadı Türkiye'de hayvan sağlığı durumunu 
İyi bir düzene getirmek amacını güdüyorum. 
Yani, maksat budur. Maksat bu olunca Türki-
veMe hayvan sağlığı durumunu daha iyi bir 
•lü'-'"y:- getirmek amacolunca. buna Türkiye ide 
va/yyan iiT~a.nl ar olarak; böyle şey olmaz;, şu 
- oya bu m ii.1fdı azalarla bu kanun doğru değil-
li.r, gibi 'mouri. mütalâalarda bulunmak hakika
ten akıl kârı da değildir, memleket kârı da 
değildir. Eğer bu kanım memlekette hayvan sağ
lığın1 düzeltmeye muktedir olacaksa bu kanunla 
m. e rol ok otta hayvan sağlığı düzelecekse hiçbir 
terdddiidüm yok. Şahsan da, grupuım adına 
da bu kanuna rey vermek bizim için bir şeref 
teşkil eder. Ama iki mütalâamı söylemeden de, 
bu kanunun bu işi, bu amacı tahakkuk ettir
mekte yeterli olmadığını ifade etmekten ken
dimi alamadım. Birisi şudur : 

Muhterem arkadaşlarım, öyle anlaşılıyor ki, 
Türkiye'de maalesef bilhassa hayvancılığın ke
sif bir iktisadi meşgale olduğu Doğu bölgele
rinde veterinerler o ülkelerin, 'daiha doğrusu o 
ülkenin birtakım hayat şartlarından mahrum 
'bulunması drdayslyle oradaki görevlerine git
miyorlar veya bir çaresini bulup daba modern 
yaşantısı olan bölgelere kayıyorlar. İşte bu ka
nunla bunu sağlıyacağız. 
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Şimdi bir kere acaba Bakanlar Kurulu bu 
Kanunun hizmet amacını tam mânasiyle yerinde 
bir ölçü ile kullanabilecek mi? Senelerden beri 
askerlik hizmeti bakımından ayrılmış bölgeler 
hiç durmadan sınır değiştirmişlerdir. Pek muh
temeldir ki, bu kanunla da asıl meşakkat çeken 
veya yasama şartları ağır olan bölgelerde vazife 
gören veterinerler kadar, şartları iyi olan böl
gelerdeki veterinerlere de bir miktar tazminat 
verilmesi gerekecektir. Bu israftır ve kanunun 
amacına aykırıdır. 

Saniyen ben derim ki, Türkiye'de hayvan 
sağlığı yalnız Doğu bölgesinde veterinerlerin de
vamlı ikamesini sağlamak için konulacak tazmi
nat kanunları ile kökünden halledilemez. Kana
atim o ki, Türkiye'de hayvan mevzuu İtalya'da 
ve Fransa'da son senelerde geliştirilen bir usulle 
ele alınmazsa, bir tanesi hatırımda, Fransızlar 
Pizani reformu diyorlar, yani hayvan yetiştirici
leri bir kooperatif veya buna benzer bir örgütte 
toplanmazlarsa ve o örgüt ihraç imkânlarını ara
cı ve saire kullanmadan aramazsa, hayvan sağlı
ğından, dolayısiyle hayvan gelirinde, ekonomiye 
hayvanın katkısından tam mânasiyle yararlan
mak mümkün olmıyacaktır. Bu tedbir biraz ev
vel arz ettiğim örgütlenmiş hayvancılık sistemin
den çok uzakta palyatif. çabuk ve kolay netice 
almaya matuf, biraz da bize benzer bir tedbirdir. 
Günlüm arzu ederdi ki. hayvan meselsini ekono-
mikman ve sıhhat noktasından ele almış bir Hü
kümetle karşı karşıya bulunayım ve o Hükümet 
yalnız Doğu bölgesindeki veterinerlerin hayat 
şartlarının ağır olmasından dolayı onlara birta
kım para vermekle, orada bir nevi gönülsüzlük 
içinde, ama para hatırı için vazife gördürmek ye
rine, bu hayvancılığı ekonomikman örgütlemeye 
doğru teşvik etselerdi, fonlar ayırsalardı, bir re
form getirselerdi ve hayvancılık kendi başına 
yaşar hale gelseydi ve Türkiye'de zannım o ki, 
yanılmıyorsam, senede 4 milyarı bulan hayvan 
kaybının önüne geçilmek, böylece, daha mümkün 
olurdu. Menfaat saikine bağlanmış bir ekonomi 
politikası olurdu. Bu itibarla bu kanun tasarısı
nı hayvancılık bakımından, Türkiye'nin ekono
misine hayvanların etkisi bakımından eksik bu
luyorum, palyatif buluyorum ve maalesef Tür
kiye'de gittikçe şiddet kesbeden gelir dağılımı 
farklılıklarını biraz daha farklı hale getiren bir 
kanun oluyor bir mânada ama, zorunluluklar, 
cebrî durumlar, iste içinden cıkamıyaeağımız 

birtakım durumlar böyle yapıyor. Biz de hay
vanlarımız ziyan olmasın diye razı oluyoruz. 

Bir üçüncü husus vardır, niçin veteriner he
kimler mahrumiyet bölgelerine gittikleri zaman 
bu kanunda yazılı olduğu gibi 1 000 lira kadar 
tazminat alacaklar da, onlarla birlikte aynı mah
rumiyet bölgesinde onlar kadar ekonomik ve 
sıhhi fayda sağhyan sağlık memurları niye bu 
kanundan istifade edemiyeceklerdir? Şu kadarı
nı söyliyeyiııı ki, ineği hastalanan bir köylü ya 
ineğini veterinerin ayağına götürmek şartı ile, 
yahut da, veterineri köye götürmek şartı ile bak-
tıra'bilecek, bir tedavi tarzı tatbik edecektir. Ve
teriner buna; ineğe iğne yapacak, ilâç verecek, 
kontrol edecek. Hiç şüphem yok ki, köylünün 
ineğine iğne yapmayı, ilâç vermeyi, kontrol et
meyi sağlık memuru üzerine alacaktır. Bu hiz
met değil mi? Ve hayvan sağlığını korumak ba
kımından bunun ehemmiyeti yok mudur? O iti
barla kanunda eğer hayvan sağlığının Türkiye'
de düzeltilmesi derpiş ediliyorsa veteriner kadar 
bunun yanında çalışan insanların da emeği geçe
cektir, bu işe. Bu adaletsizlik olur, hattâ sosyal 
adaletsizlik olur, diyebilirim. Bu itibarla eğer 
Hükümet veyahut da komisyon müsaade buyu
rursanız bir takrir takdim edelim, oldu olacak 
hiç değilse bu sağlık memurlarına veya bu işte 
çalışan diğer kimselere de bu mahrumiyet böl
gelerinde çalıştıklarından dolayı biraz tazminat 
vermek lütufkârlığında bulunalım. Teşekkür 
ederim arkadaşlar. (Alkışlar). 

BAŞKAN" — Yeterlik önergesi var, okutuyo
rum. 

Senato Başkanlığına 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetini 
arz ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(«Efendimi, Bakanı da dinliydim» sesleri.) 
Bakan söz istemedi. («İstedi, istedi» sesleri.) 

Birinci maddede vereyim, yine konuşur. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NEJAT SAI7-

EICALI (Balıkesir) — Komisyon adına söz isti-
vci'um. 
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BAŞKAN — Yeterlik kabul edildi. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Daha evvel gündeme alınması ve diğer işler
den önce görüşülmesini istiyen önergede ivedi
lik hususu da vardı. İvedilik hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner 
hekimlere ödenek verilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Tarım Bakanlığı teşkilât ve mü
esseselerinde çalışan veteriner hekimlere, hiz
met yerlerinin coğrafi, ekonomik ve sosyal özel
liklerine göre Bakanlar Kurulunca kabul oluna
cak esaslar dâhilinde her ay maaşlarından ayrı 
olarak 1 000 liraya kadar ödenek verilir. 

Belediye ve özel idarelerde, Tarım Bakanlığı 
vazife ve teşkilâtına ait 3203 sayılı Kanunun 
19 ve 2Q nci maddelerine göre istihdam edilen ve
teriner hekimler de, maaş almakta oldukları özel 
idare ve belediye bütçelerinde tahsisat konulmuş 
bulunduğu takdirde, işbu kanunla derpiş edilen 
ödenekten istifade ederler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli. sena-
. törler, veteriner hekimlerimizin tazminatına, da
ir Hükümet tasarısında öngördüğümüz hususlar 
matematik bir .çalışmanın neticesinde meydana 
gelmiştir. Bununla hem bir taraftan büyük 
akademik bir değer taşıyan veteriner hekimlik 
müessesesini cazip bir hale getirmek, diğer taraf
tan artmakta olan hayvan ve hayvansal mahsulle
rin koruyucu hekimlik yönünden gerek dâhildeki 
istihlâkini, gerekse dış pazarlardaki imkânlarının 
sigortası olan hekimlik müessesesinin, tıp koru
yucu hekimlik müesssesesinin Sağlık ve Sosyal 
Yardım. Bakanlığının 472 sayılı Kanuna para
lel olarak getirmiş bulunmaktayız. Yaptığımız he
saplara göre 2000 yılma doğru Türkiye'de as
gari şartlarda 6000 ilâ 8000 civarında veteriner 
hekimi ve buna ait müesseseleri kurmadığımız 
takdirde hayvan sağlığı ve insan sağlığı yönünden 
korkunç bir tehlike ile karşı karşıya kalacağımız 
aşikârdır. Bugünkü durumda yurt ölçüsünde ça
lıdan, yalnız koruyucu hekimlik babında 600 ü 
aşmıyan bir veteriner kadrosuna sahibiz. D.ğer 
taraftan da, Veteriner Falvültemiz, bir tek aded 

Veteriner Fakültemiz olmasına rağmen talebe 
bulmakta çok sıkıntı çekmektedir. Bütün medeni 
âlemin bu branşa, veteriner hekimlik branşına 
verdiği değeri bir nebze olsun yerine getirmek 
amaciyle Hükümetimiz ilk hamle olarak, demin 
ele arz ettiğim gibi, 472 sayılı Kanuna paralel 
olarak bu tazminat kanununu getirmiş bulunmak
tadır. 

Öbür taraftan hayvan sağlık memurlarının 
durumunu da tezekkür eden Bakanlığımız çok 
kısa zamanda bu kadirşinas asistan kütlesinin de 
haklarını, geçimlerini sağlıyacak bir yeni kanun 
tasarısı ile huzurunuza gelecektir. Bununla bir-
leştiremccliğimizin sebebi, hali hazırda Harcırah 
Kanununun bir maddesinde, tazminat şeklinde 
bir ödenek kendilerine ödenmektedir. Biz, Sağlık 
Bakanlığına paralel olarak hayvan sağlık memur
larımızın ela ilk imkânda tazminat hadlerini yük
selterek geçimlerinde bir kolaylık sağlama imkân
larını hazırlrvacak tasarıyı en kısa zamanda Yü
ce Senatoya, Büyük Meclise sunacağız. 

Örgütleme konusuna da değinmek istiyorum. 
Aslında bu hesaplar bu örgütlemeden çıktı. Yani 
nüveci çiftçinin, halk elindeki hayvan mevcudu
nun damızlık üretiminin halk elinde yürütülmesi 
ve halk elinde elit sürülerin teşekkülü ve bunların 
kontrolü; bunlar hesabedildiği içindir ki, şimdiye 
kadar bu kadirşinas, vefakâr, sessiz sedasız yur
dun dört bucağında çalışan, her gün her türlü 
hastalıkla karşı karşıya çarpışan veteriner he
kimlerin önemi bir daha belirmiş oldu, gözümü
zün önünde heykelleşmiş, oldu da onun için şimdi 
az da olsa. bu tazminat kanunu ile ilim tarihi
mizde büyük hizmetleri olan değerli veteriner 
hekimlerimize az da olsa bir hizmette bulunacağı 
kanısı içerisinde bu taslağı getirmiş durumdayız. 
Ümit ediyorum ki, Büyük Meclisten geldiği gibi 
tasarı, yüce oylarınızla tasvip buyurursanız bu 
kütleyi, bu akşam büyük bir sevince kavuştura
caksınız. İtimadınıza şimdiden teşekkür ederim. 
Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, soru 
vardır. Buyurun efendim. 

GAVSİ UOAGÖK (Eskişehir) — Bu kanun 
tasarısının maksadı, kanunda sayılmış olan yer
lerde çalışan veteriner hekimlere tazminat veril
mesidir. Fakat son fıkraya bakıyoruz; «Özel idare 
ve belediye bütçelerinde tahsisat konulmuş bulun
duğu takdirde» diye şarta muallâk bir hüküm 
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var. Kanunların şarta muallâk olarak yapılma
ması lâzım gelir. Bu takdirde belediye ve özel 
idareler veteriner -hekimler için bütçelerine tahsi
sat koymazlarsa, orada çalışan veteriner hekimler 
tazminat alamıyacaklar mıdır? Bu hususun Sa
yın Bakan tarafından aydınlatılmasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Tâyinleri tarafımızdan yapıldığı için, 
onlarda bu gibi tâyinleri yapmayız. Yani tazmi
nat için bütçelerine tahsisat koyan belediyelere 
bu hakkı tanıyacağız, Tazminat için bütçelerine 
tahsisat koymıyan belediyelere de veterinerleri
miz gitmiyecektir, gayet tabiî. 

BAŞKAN — Sayın Özdilek, buyurunuz, so
runuzu. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan öğrenmek istediğim bir 
husus var. Biraz evvel arzı malûmat etmiştim : 

Millî Savunma Bakanlığındaki veteriner he
kim arkadaşlarımız da bu kanuna dâhil edilecek 
mi diye sormuştum. Bakanlık teşkilâtında hayvan 
sağlığı ile ilgili altı bin veterinere ihtiyacımız ola
caktır. Ayrıca; Millî Savunma Bakanlığında hay
van sağlığında çalışan, hayvan sağlığı bakımın
da çalışan Gemlik tay deposunda çalışanlardan 
gayri veterinerlerden, Tarım Bakanlığı demarş 
yaparak istifade etmeyi arzu etmekte midir! 
Böyle bir demarş yaptılar da, Millî Savunma Ba
kanlığı kadrosunda bulunan veterinerlerden, Ta
rım Bakanlığını istifade ettirmedi mi? Sayın Ba
kan bu hususlarda ne düşünüyorlar.. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Bu konuda Bakanlığıma yalnız talep
ler vardır; Bakanlığımıza vazife almak yönün
den askerî veterinerlerin bir talebi vardır. Fakat 
bunlara karşılık kadrolarımız mevcut değildi. Bu 
bütçe döneminde bu konuda Veteriner Genel 
Müdürlüğümüz bir çalışmanın içindedir. Bir hal 
çaresini bulacağız Sayın Paşam. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Müsaade 
ederseniz, Sayın Bakanın noktayi nazarını öğ
renmek için ikinci sorumu arz ediyorum. 

Millî Savunma Teşkilatındaki atlı birliklerin 
büyük bir kısmı iptal edilmiştir, fakat bu atlı 
brrlkl erden halen muhafaza edilenleri vardır. 

Bunların bünyesinde çalıştırılan veteriner arka
daşlar vardır. Biraz evvel arz ettiğim Gemlik 
Tay Deposunda yalnız taylar değil, çift tırnaklı 
hayvanlarla alâkalı mesaiyi de kadrosuna almak 
suretiyle, kendilerine vazife tevcih ettiğimiz ve
teriner arkadaşlar vardır. Bu kanun kabul edilir
se Tarım Bakanlığı teşkilâtında bulunan arka
daşların mesaisine mütenazır bir mesai, Millî 
Savunma Bakanlığında verilmesi hususu devam 
etmekte midir, etmemekte midir? Sayın Bakan ne 
düşünmektedirler. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Bu konuda henüz bir bilgim yoktur. 
Müsaade ederlerse yazılı olarak cevap vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

1 nci madde üzerinde Komisyon adına Sayın 
Sarlıcalı. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NEJAT SAR
LICALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; bu kanun tasarısı vesilesiyle, 
konuşma yapan değerli senatörlerin istisnasız 
hepsi de veteriner hekimlerimiz hakkında haki
katen iç açıcı, destekleyici, teşvik edici beyan
larda bulundular. Bu sözlerin, memleketimizin 
dağlık, taşlık bölgelerinde hizmet veren bu kah
raman memleket çocuklarını da büyük ölçüde he
yecana getireceklerinden şüphe yoktur. Komisyo
numuz bu tatlı ve teşvik edici ifadelere de şük-

• ranlarını önceden arz etmeyi vazife bilir. 

Sayın Senatörler, evvelâ hu kanun tasarısı 
Türkiye'de veteriner hekimliği cazip bir hale ge
tirmek maksadını istihdaf etmektedir, birinci 
gayesi budur. Bilinen bir hakikattir ki, mem
leketimizin inkişafına muvazi olarak veteriner 
hekimlerin adedinde aynı nisibette bir artış görül
memektedir. Bugün Türkiye'de yedi bin ile sekiz-
bin arasında veteriner hekime ihtiyacımız olduğu 
halde, mevcudolanların adedinin bini çok az geç
tiği meydandadır. Veteriner fakültelerimizin se
nede ancak 50 - 60 - 70 civarında mezun verdik
leri de ayrıca göz önünde tutulmalıdır. Şayet, 
veteriner hekimlik manen ve maddeten teşvik 
edilmez ve cazip bir hale getirilmezse o takdirde 
bu mesleke itibar beklemeye de hakkımız olma
mak lâzımdır. Başka memleketlerde iki bin ilâ on 
bin baş hayvana bir veteriner hekim isabet etti
ği halde, bizim memleketimizde 75 bin baş hay-
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vana bir veteriner hekim düşmektedir. Bu tür
lü bir çalışmayı elbette ki, tasvibetmeye imkân 
yoktur. 

Yalnız, 1960 senesinde Cenup hudutlarımız
dan memleketimize giren şap hastalığının mem
leketimiz hayvancılığı üzerindeki tahribatı 500 
milyon lirayı geçmiştir, öyle ise zaten karekteri 
itibariyle hayvancılığa müsait olan memleketi
mizde bu ziraat koluntin inkişafı için gerekli ça
baları göstermek zamanı gelmiş ve hattâ çoktan 
geçmiştir. 

Şimdiye kadar konuşan arkadaşlarımızla ara
mızda bâzı küçük ayrılıklar meydana gelmiştir. 
Şöyle ki: Burada konuşan arkadaşlarımızın bir 
kısmı Millî Eğitim Bakanlığı kadrosunda çalışan 
iki veterinerin , ayrıca Et ve Balık Kurumunda 
çalışan veterinerlerin ve askerî kadroda vazife 
gören veteriner hekimlerin, bir de sağlık perso
nelinin bu kadroya ithalini istemektedirler. Ha
kikati halde bu kanun fiilen vazife gören koru
yucu veteriner hekimler için çıkarılmaktadır. 

Saniyen, Et ve Balık Kurumunda vazife ver
mekte bulunan veterinerlerin 440 sayılı Kanunun 
şümulü dahilinde müktesep haklarının üç misli 
maaşla tâyin olunmakta, senede iki maaş da ik
ramiye almaktadırlar. Ama Tarım Bakanlığı kad
rosu dâhilinde çalışan veteriner hekimler bu 
avantaj dan mahrumduri ar. 

Üçüncüsü, askerî veterinerlerimiz de hiç şüp
hesiz kendi statüleri içinde yeni bir esasa bağ
lanabilirler ve lâyık oldukları maddi seviyeye 
ulaştırılabilirler. Bu yeni bir kanun konusu
dur. 

Üejüncüsü; sağlık personeli, Sayın Bakanın 
da az evvel ifade ettiği gibi, tatmin edilecefktir. 
Bu cüzi istisnalar şayet nazarı diiklkalfce alınsa 
.dahi bu kanunun biran evvel çıkarılmasında 
'büitıün senaitörlerin son derece fayda m.ülâihaza 
edecdklerine hiçbir şüphemiz yolktur. Esas iti-
'bariyle Komisyonumuz da bu maksadı göz 
•önlümde 'bulundurarak kanunu Millet Meclisin
den geldiği »dirilde kabul etmiştir. 

Sayın arkadaşlar, 472 sayılı Kanun ile Sağ
lık Bakanlığı personeli içerisinde çalışanlar tat
min edildiği halde, ayrıca çeşitli kanunlarla or
man mühendisleri, ziraalt mühendisleri tatmin 
edildikleri halde, veteriner hekimlerin hâlâ 
bu ihtiyaçlarının karşılanmamış olması acele 
edilmesinin lâzrmgeldiğini ifade eder. Bir ilçe

de ve il merkezinde bir veteriner ile, bir ziraat 
mühendisi beraber köye vazifeye çıikîtıikları za
man ziraat mühendisi maaşından ayrı olarak 
ayrıca yevmiye almafkjtadır. Ama veteriner he-
ıkim bundan mahrum bulunmaktadır. Buna 
göz yummak kabîl değildir. 

'Bundan başka, bir kanun bir balkıma doğu 
ika'.Ikınması pren&übiıyle ilgilidir. Bir bakıma 
'köylü ile doğrudan doğruya münaıseibetlte bulu
nacakları için veteriner hekimler, köy kalkın
ması ile doğrudan doğruya ve dimdük olarak 
münasebettedirler. Bu sebeple komisyonunuz 
bu tasarının biran evvel kanunlaşmasını arzu 
ve temenni etmektedir. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinden ve
rilmiş dört önerge vardır, okutuyorum. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Komisyondan 
bir sorum var, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turan. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Efendim ka

nunda 'koruyucu veteriner hekimlerin ödenek 
alacağı hedef tutulmuştur. Acaba fiilen koru
yucu veteriner hekimlMe çalışmıyan, meselâ 
vekâlet merkez teşkilatımda çalışan veteriner
ler de bu Tazminat; Kanunumdan istifade ede
cekler mildir. 

İkincisi; hem ödenek ve hem de e/k görev üc-
rdbi verilecdk midir? 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, Sayın Turan 
iki soru sordular, cevabınızı buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NEJAT 
SARLICALI (Devamla) — Evvelâ, vekâlet 
suretiyle vazife ifa etmakte bulunan bir şahıs 
bu kanundan ihtifalde edemiyece&tir. Çünkü bi
rincisi; aslolan fiilen çalışmalktır. Fiilen çalışır
ken hiç şüphesiz bunların içerisinde başlka bil
ek görev taşıyanlar vardır. Başlka bir vazi
feye vekâlet etmekte olanlar da vardır. Ama 
baş'ka vazifeye vekâlet etmek sıfatı ile ve ek 
görev sıfatı ile tazminat alamıyacak, aslî va
zifesi sıfatı ile tazminata müstahak olacaktır. 

BAŞKAN — Başka soru yok. 
Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başfkanlığa 

1) Tasarının birinci maddesinin 1 nci sa
tırı basımdaki «Tarım Baikanlığı» ibaresinin çı-

— 489 
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ikarılarrJk «'Bakanlıklar ile beledâyeler ve il özel 
idareleri» ibaresinin metne konulmasını, 

2) İkinci fıkranın metinden cılkarılma'sıııı 
arz ve teklif öderim. 

Yozgat 
Sadık Artulkmaç 

Başkanlığa 

Birinci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde tadilini arz ve teklif öderiz. 

îtanbul Ankara 
HalîJk Berkol Turgınt Cebe 

Ankara 
Yiğit Küker 

2 nci fıikra : 

Belediye ve özel idarelerde Tarım Bakanlığı 
vazife ve teşkilâtına ait 3203 sayılı Kanunun 
19 ve 20 nci maddelerine göre ve Et ve Balık 
Kurumu meıikez ve taşra kadrolarında iatilıdam 
eelilen veteriner hcikinılerde maaş veya ücret al
makta oldrlkları özel idare ve Belediye ve Et 
•ve Balık. Kurumu büfelerinde tahsisat konul
muş bulunduğu takdirde işbu, kananla derpiş 
edilen ödenekten istifade ederler. 

Yüksük Başkanlığa 

Tasarının birinci maddesinin sonuna (aynı 
yerlerde çalışan hayvan sağlık memurlarına da 
ayda üç yüz lira ödenek verilir) • fıkrasının ek
lenmesini teklif ederiz. 

İotanbul Samsun 
Cemal Yıldırım Rıza İsıtan 

CumJmri'yût Senatosu Başkanlığına 

Kanunun 1 nci maddecinin birinci paragra
fındaki (Tarım Balkanlığı teşkilât ve müessese
lerinde çalışan) ibaresinin (Tarım ve Millî Eği
tim Bakanlıkları teşkilât ve müc-:GCö ele rinde ça
lışan) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerki Tüzün 

BAŞKAN — Dört önerge c kurdu. Dört 
önerge içinde-en aykırısı Sayın Sadık AııtıJk-
mıaç'm, birinci fJkrada değişiklik, ikinci fı'kra-

. nm tamamının çıkarılmasını istlyen önergesi. 
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İkinci sırada Sayın Berkol ve iki arkadaşı
nın, ikinci fıkrada değiişkdik istiyen önergesi. 

Üçüncü sırada Sayın Yıldırım ve Işıtan'm, 
ilkici. fıkranın kaldırılmasını değil, sağlık me
murlarına da 300 lira tazminatın verilmesini is-
tiyen, böylelikle ilkinci fıkrada değişuklJk isrti-
yen önergesi. 

Dördüncü önerge Sayın Tüzün'ün, birinci 
fıkrada Tarım Bakanlığı kelimesine Millî Eği
tim Bakanlığının da ilâvesini istiyen önerge
leri. 

Önergeleri tdkrar c&utup ayrı ayrı oylarını
za arz edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İatanbul) — Bir 
hususun tavazzuhu lâzım efendim. Eğer mü
saade ederseniz Hükümet bunu cevaplandırsın. 
•'Sayın Sadılk Antrikm-aç derler ki, bu kanun ta
sarısı yalnız Tarım Bakanlığı emrindeki veteri
nerlere değil, ama baçıka vekâletler emirde fa
kat aynı vazifeyi gören, aynı yerlerde aıynı 
vazifeyi gören veterinerler varsa onları mah
rum bırakmıyalım. Demek i ler ler ki, eğer Sa
yın Brlkan Bey biliyorlarsa ki b'jyl-e başlka Ba-
kanlJklar emrinde aynı yerlerde, yani belirtilen 
yerlerde aynı vazifeyi gören başka veteriner
ler var mı? Varsa bu takdirde pek âdilâne bir 
teklif olur, bunun üzerinde konuşoıaik isterim. 

BAŞKAN — Konuşma yek. Yalnız cevap ve
rirler Sayın Bakan. Başka illerde veya başka 
mcsıi yerlerimde aynı hizmetleri gören başka 
bakanlıklara bağlı veterinerler var m:dır, diyor. 

TARİM-BAKANI-BAHRİ DAĞDAŞ (Konya 
Milletvekili) — Et ve Balık Kurumunda 56 ta
ne, Millî Eğitim Bakanlığında iki tane vardır. 
Fakat Statüleri itibariyle sureti katiyede bu
nunla ilgisi y:<ktur. 

BAŞKAN — Bir de Millî Savunma Bakan
lığında var. Et ve Bal ık Kuıvanıunda, Millî 
Eğitim Bakanlığında ve bir de Millî Savunma 
Başkanlığında vardır. 

Şimdi bu önergeleri teker teker ckr.ıtup oy
larınıza arz edeceğim. (Yozgat Üyesi Saddk 
Artrjkmaç'm önergesi tekrar courj.du). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Saym Artuk-
maçîn önergesi iiki hususu ihtiva etmektedir. 
Birinci kısmında birinci fıkraya ilâve yapılma
sına katılıyor musunuz, katılmıyorsunuz? Ko
misyon katılıyor mu? Katılmıyor.. 
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şiklik iotiyen Sayın AıCrlkmaç'm önerigcoine ka
tılmıyor. DifJkate alınıp alınmaması humusuna 
oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka-
hul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Antulkmac'm ikinci f:kranın tamamen 
kaldırılmasını iotiyen önergesinin bu kısmına 
Hükümet katılıyor mu'? Katılmıyor. 

Komisyon katılıyor mu? Katılmıyor. 
DI.ka.te alınıp alınmaması hususunu oyları

nıza arz edeceğim. Dl.lkate alınmasını kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Önerge roddodilmiltir. 

İkinci önergeyi ekıutuyorum. 
(İstanbul Üyesi Halûk Bei'kol, Ankara Üyesi 

Tunguıt Cobe ve Ankara Üyesi Yiğit Kökerın, 
müşterek öneııgesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Berkol ve iki aıkaday-
nm; bilinci maddenin ikinci fıkrasının derişti
rilerek yeniden tanzimini btiyen şdkline Hükü-
met katılıyor mu? Katılmıyor. Komisyon? Ka
tılmıyor. Önergeye Hükümet ve Komisyon ka
tılmıyor. DifJkate alınıp alınmamasını oylarını
za arz edeceğim. Dikkate alınmasını kaCrııl 
edenler.. E'cmiycnler... Kabul edilmemiştir. (İs
tanbul Üyesi Cemal Yıldırım ve Samsun jjyez'ı 
Iîıza Işutaırm önergeleri tekrar ckundu.) 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım ve Sayın Işı-
tan'm birinci maddenin son fıkrasına ayrı bir 
büküm eklenmesini btiyen önergelerine Hükü
met katılıyor mır? Katılmıyor. Komisyon ka
tılıyor mu? Katılmıyor. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza ara edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zerin Tüaün'ün 
önergesi tökrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Tüzün'ün ikinci fıkraya; 
Tarım Bakanlığından sonra Millî Eğitim Ba
kanlığı kelimesinin ilâvesini ietiyen önergeoine 
Hükümet kakılıyor mu? Katılmıyor. Komisyon? 
Katılmıyor. Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmıyor. Diıkkate alınıp alınmaması hususu
nu aylarınıza arz ediyorum. Diıkkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

15.6. 1967 O : 1 

.1 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede yazılı ödeneğe 
hak kazanabilmek için, mezkûr maddede sözü 
geçen yer ve görevlerde fiilen çalışmak şart
tır. 788 ve 657 sayılı kanunların hükümlerine 
göre verilen izinleri kullananlar ve yurt içinde 
geçici görevle başka tarafa gönderilenler ile 
görevleri icabı ayrılanlar dışında her ne suret 
ve sebeple olursa olsun görevleri başında bu-
lunmıyanlara, görevlerinden ayrı bulundukla
rı sürece ödenekleri verilmez. 

Hastalık sebebiyle işbaşına gelemiyenlerin 
bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yılda top
lamı GO günü geçmemek üzere ödenekleri veri
lir. 

Bu ödeneğin verilmesi ek görev maaşı, üc
ret veya tazminatlariyle vektılet maaş veya 
ücretlerinin ödenmesine engel teşkil etmez. 

Ancak uhdesinde birden fazla görev bulu
nanlar yalnız aslî görevlerinden dolayı ödene
ğe müstahak olurlar. Ek görev veya vekâlet 
görevlerinden dolayı ödenek alamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Birinci maddede yazılı öde
nekler aybaşlarında ve aylıklarla birlikte öde
nir. 

Bu ödeneğe hak verem bir göreve tâyin edi
lenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihlerini 
takibeden aybaşından verilmeye başlanır ve bu 
görevden ayrılanların ay sonuna kadar olan is
tihkakları geri alınmaz. İkinci madde hüküm
lerine göre ödeneklerinin kesilmesi gerekenle
rin ödeneklerinin kesilmesinde ve görevlerine 
dönmeleri üzerine tekrar ödemeye başlanma
sında yukarıdaki hükümler uyuglanır. 

Ödeneğin verilmesinde 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü saklıdır. 

BAŞKAN"— Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Macldejd oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

491 — 
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Madde 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma- I 
liye ve Tarım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 1 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz I 
istiyen?.. Buyurun Sayın Baysoy. I 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; ben 1940 yılı Veteriner I 
Fakültesi mezunuyum. Mezun olduğum senede I 
mevcut veteriner adedi 1000 civarında idi, se- I 
ne 1967; 1045 olmuş. Bunun yegâne sebebi ve- I 
teriner meslekinin cazip hale getirilmeyişiydi. I 
Şayanı şükrandır ki, gerek memleketimizde i 
hayvancılığın benimsenmesinin yaptığı tazyik, I 
gerekse bugünkü idarecilerin görüşü bu kanu- I 
nu bizim önümüze getirdi, sizler de kabul bu
yurdunuz ve böylece bu gruptaki meslekdaş- I 
larımız maddeten biraz daha refaha kavuşmuş 
olacaklardır. • I 

Yalnız arkadaşlarım, çok iyi önergeler ve- I 
rildi. itimat buyurun, ben ve benim gibi aranız- I 
da veteriner senatörler büyük sıkıntı çektik. I 
Niçin? Bir tarafta Tarım Bakanlığı haricinde I 
bulunan veteriner arkadaşlar lehine önergeler I 
geliyor. Biz onun lehine el kaldıramadık. Se
bep gayet basit; buradan tekrar Meclise gitme
si, tekrar dönmesi, işi bir hayli uzatıp belki bu 
devreyi de geçirmek ihtimalini düşündüğümüz 
ve büyük bir kütlenin menfaatini burala gör
düğümüz için geride kalan arkadaşlarımızın bi-
zi hoş göreceklerini kabul ederek «onların lehi
ne elimizi kaldıramadık. 

Hakikaten veteriner arkadaşlara tatbikat 
sahasında büyük yardımcı olan sağlık memur
larını ihmal etmek hiçbir zaman yerinde ol
maz. Yalnız bu kanuna almamayışımn sebep
lerine uzun uzun girmiyelim. Şayanı şükran
dır, Sayın Tarım Bakanı hem Millet Meclisi 
kürsüsünde, hem de Senato kürsüsünde sağlık 
memurlarının refahını temin edecek kanunu en 
kısa zamanda getireceklerini vadettiler. Sözü
ne itimadettiğimiz bir Bakanımız olduğu için 
bu kanunun çok yakında geleceğine itimadedi-
yoruz. 

Muhterem Paşam, çok esaslı bir noktaya do- i 
kundular; askerî veterinerler... Hakikaten ar- | 
kadaşlarım bu askerî veterinerler mevzuu Se- ! 

natomuzda bir, iki defa ele alındı, hattâ kendi
lerine birinci celsede tazminat kabul edildiği 
halde, bilâhara askerî veterinerler haricindeki 
sınıfların tazyiki dolayısiyle burda gelindi, ye
niden tekriri müzakere yapılmak suretiyle bi
zim kabul ettiğimiz tazminat çok az bir fark
la kabul edilmedi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; o zaman yi
ne bu kürsüden ifade etmiştim, Millî Savunma 
Bakanına sorduk; eğer bunlar size lüzumlu ise 
tatmin edin, çalıştırın. Lüzumlu değilse bun
lara Tarım Bakanlığının ihtiyacı vardır, hat
tâ o zamanki Tarım Bakanı bize şifahen bura
da söylediler ve ben aynen kürsüde ifade et
tim, o zamanki Tarım Bakanı, askerî veteriner
leri kadrolariyle beraber bana verin diyordu. 
Ne onları verirler, ne de öbür taafta bu arka
daşları lâzımgeldiği şekilde tatmin ederler. 
Bir acayip iştir anlamıyarum ben bu hali. Ama 
Askerî Personel Kanunu geliyor, inşallah elele 
verir belki orada bir çaresini "buluruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmış
tır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında 
açık bulunan üyelik için yapılan seçime ait 
tasnif heyeti mazbatasını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında 
açık bulunan bir Kâtiplik için yapılan seçime 
(109) üye katılmış ve neticede ilişik listede ad
ları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları al
ınışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif heyeti 
Muğla tzmir 

llyas Karaöz ö. L. Bozcalı 
İzmir 

Enis Kansu 

Oy sayısı 

Enver Bahadırlı 98 
Salim Hazerdağlı 9 
Boş 2 
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BAŞKAN — Sayın Enver Bahadırlı seçil
miştir. Diğer mazbatayı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonunda açık bulunan üyelik için yapı
lan seçilme (104) üye katılmış ve neticede ili
şik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif heyeti 
Muğla îzmir 

llyas Karaöz ö. L. Bozcalı 
İzmir 

Enis Kansu 

Oy sayısı 

1. Salim Hazerdağlı 92 
2. Boş 3 
3. E. Bahadırlı 9 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu
na Sayın Salim Hazerdağlı seçilmiştir. 

3. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/258; Cumhuriyet Senatosu 
1/754) (S. Sayısı : 944) 

BAŞKAN — Gündeme ilişkin bir önerge var
dır okutuyorum. 

Bu arada Sayın Ziya Ayrım şimdi bir öner
ge ile, konuşmamda veteriner meslekinin süf-
lü, meşakkatli olduğunu söyledim. Bu süflü 
kelimesini kirlilik mânasına kullandım, zabıt
tan çıkarılmasını istiyorum, diyor. Kelimeyi 
kullandıktan biraz sonra meseleyi tetkik etme
ye başladım. Kelimenin kullanılıp kullanılma
ması hususunda sarih olarak bizim kulaklarımız
la işittiğimiz zabıtta var mı, yok mu henüz öğ
renemedik. Şayet zabıtta bu kelime kullanılmış
sa gelecek birleşim zaptı sabık hakkında söz 
alırlarsa gereğini yapacağız. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(944) sıra sayılı Kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Erdoğan Adalı 

Kanunun ismi : 

30 .12 .1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler ya
pılmasına dair 19 .2 .1963 tarihli ve 
202 sayılı Kanunun 642 sayılı kanun
larla değişik geçici 4 ncü ve 26.6.1964 
tarihli ve 484 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı. 

BAŞKAN — Oylamadan evvel Hükümet ye 
komisyon varsa oylıyalım. Komisyon?.. Sözcü 
burada, Hükümet adına takibedecek kimseı.. 
Yok. Gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

4. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun deği
şik 17 ve 18 nci maddelerine bâzı fıkralar ilâve
sine ve 17 nci maddeye ilişkin (1) sayılı ve 18 nci 
maddeye ilişkin (2) sayılı cetvellerle, 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı uetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/314; Cumhuriyet Se
natosu 1/758) (S. Sayısı : 951) (1) 

BAŞKAN — Gündeme ilişkin bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıya ismi çıkarılan (951) sıra sayılı Ka
nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
'bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlara ekten gündeme alınarak ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
İsmail Yeşilyurt 

(1) 951 S. Sayılı basmayazı tutanğın sonun-
dadır. 
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2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 17 
ve 18 nci maddelerine bâzı fıkralar ilâvesine ve 
17 nci maddeye ilişkin (1) sayılı ve 18 nci mad
deye ilişkin (2) sayılı cetvellerle, 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik ya
pılmasına dair Kanun. 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun tasarısı daha 
önce dağıtılmış ve sayın üyelere takdim edilmiş
tir. Ancak basılıp dağıtılmasından itibaren 48 
saat geçmemiştir, gelen kâğıtlardan gündeme 
alınıması hususunu oylarınıza arz e d'yorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Gündem ne zaman konuşulacak? 

BAŞKAN — önergeler vardır, önergeleri oy
lamak mecburiyetindeyim. 

Diğer işlerden önce görüşülmesi hususu var
dır. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon 1. Burada. Hükümeti . Burada. 
Raporu okutuyorum. 

Sayın üyelerden istirhamım ekseriyeti muha
faza olacaktır. Zira yarından itibaren plân gö
rüşülmeye başlanacak ve bir müddeti alacak, 
belki birkaç gün de tatil ihtimali mevcut. Bu se
beple gündemimizde mevcut kanun tasarı ve tek
liflerini çıkarabilmek için ayrılmamalarını rica 
edeceğim. 

CAHÎT OKURER (İzmir) — Yarın başlıya-
cak plân görüşmesi için gruplarımızın çalışması 
gerkiyor. Bunu dikkate alınız. 

BAŞKAN — Ekseriyet kalmazsa yarma bıra
kırız. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 . 6 . 1967 tarihli 113 ncü 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşül erck 
işari oy ile kabul edilen, 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununun değişlik 17 ve 18 nci maddelerine 
•bâzı fıkraıiar ilâvesine ve 17 ncd maddeye iliş
kin (1) sayılı ve 18 ncd maddeye ilişkin (2) sa
yılı cetvellerle, 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil-ve efelerimin Adalet Ba
kanlığı bölümünde de değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının-

6 . 6 . 1967 tarihli ve 3811/20412 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma gönderil-
mcikle, komisyonumuzun 13 Haşirin 1937 tarih
li 29 ncu Birleşiminde ilgili bakanlıklar tem
silcileri de hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

1. Tasarı, Anayasanın «Üçüncü bölümün
de» söz konusu edilen yüfeiscik üiahkemeleırden 
Yargıtay, yine diğer bir YüSksok Mailk'enre olan 
Danıştaya mütenazır kadrolara sahip kılınma
sı suretiyle ilki mahkeme arasındaki farkın kal
dırılması ve 2556 sayılı Kanunun 18 nci mad
desine ilişkin ve 45 sayılı Kanunla tadil edil
miş bulunan (2) sayılı cetveılin değiştirilerek 
tatbikatta hizmetin ifası sırasında karşılaşılan 
bâzı güçlüklerin bertaraf edilmesi ımaıksadiyle 
hazırlanmıştır. 
Kanun tasarısında hâkimler : 
Muavinlik ' 1 0 - 9 ncu derece, 
Üçüncü sınıf hâkimlik 8 - 7 - 6 nci derece, 
İkinci sınıf hâkimlik 5 - 4 ncü derece, 
Birinci sınıf hâkimlik 1 nci derece, 

Sekilinde sınıflandırıimış ve birinci sınıf hâ-
klrıiiilfe, sadece Yargıtay üyelerine talheds edil
miş iken; Millet Meclisi metninde, Yargıtay 
üyeleri dışında da «birinci sınıf hâlldmliilo ola

cağı esası kabul edilerek, daha değişik bir sınıf
landırma öngörülmüştür. 
Buna göre; 
Muavinlik 1 0 - 9 ncu derece, 
Üçüncü sınıf hâkimlik 8 - 7 - 6 nci derece, 
İkinci sınıf hâkimlik - 5 - 4 - 3 ncü derece, 
Birinci sınıfa ayrılmış 
hâkimler 6 - 5 - 4 - 3 - 2 nci derece, 
Birinci sınıf hâkimlik 1 nci derece, 
olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, Millet Meclisi metni ile, 2556 sayılı 
Kanunun 74 ncü ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun 94 ncü maddesi gere
ğince bak ani ilk hizmetlerine alınan ve bu hiz
metleri savcılık meslekinde geomiş sayılan ba
kanlık müsteşarı, teftiş 'kurulu başkanı ve ge
nel müdürleri aylıklarında da, diğer değişik
liklere mütenazır bir düzenleme yapuLmakta-
dır. 

İlgililerden alman geniş malûmat muvace
hesinde, yukarıda belirtilen esasları ihtiva 
eden Millet Meclisi, metni, komisyonumuzca da 
uygun görülmüş ve benimsenmiştir. 
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I I * Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 
3 ncü maddeler ile geçici madde, 4 ve 5 nci 
maddeler, cildi cetvelleri ile birilikte koımisyo-
nuımuzca da aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarımın Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulması karadaştırılımıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmclk üze
ne Yüksük Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
latanbu'l 
E. Aidattı 

Bu rapor sözcüsü 
Yozgat 

î . Yeşilyurt 

C. Bjk. S. Üye 
R. Üner 
Aydın 

1. C. Ege 
İçel 

C. T. Okyayuz 

Kâtip 
Tabiî Üye 

2 nci ve 3 ncü maddeye 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur. 
S. Küçük 

Tabiî Üye 
2 nci ve üçüncü maddeye 

Muhalifim 
Söz hakikim maMuzdur. 

M. Özgüneş 
Ankara 

T. Kapanlı 
Çorum 
A. Çetin 

Trabzon 
2 nci ve 3 ncü maddeye 

muhalifim 
Söz hakikim mahfuzdur. 

A. Ş. Ağanoğlu 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, müzakeresini yaptığımız kanun ta
sarısında Anayasa, Adalet Komisyonu raporu
nu, son Komisyon olan Bütçe Komisyonu ra
porundan daha güzel yazılmış buldum. Bunu bil
hassa belirtmek isterim. O gerekçelere birer bi
rer katıldığımızı arz etmek için söz almış bulunu
yorum. Bu arada faydalı olduğuna inandığım 
bir tenkidi yapmak isterim. 

Katıldığımız gerekçeler, bahsi geçen Ko
misyon raporunda bildirildiği gibi Yargıtay hâ
kimlerinin Anayasaya göre yüksek hâkimlerden 
olduğu bu itibarla Danıştay üyeleri gibi ikibin 
liralık kadroya mazhar olmaları hakkındaki ge

rekçedir. Bundan daha tabiî durum düşünemi
yorum. O tarihte dahi eğer böyle bir değişik
lik yapılacaksa. Danıştay için toptan yapalım 
bunu, demişimdir. Hakikaten parça parça ge
lişi, muhterem arkadaşlar, her birimizin naza
rından kaçmıyor ki, güzel de olmuyor, ama 'za
ruretler, Hükümet icapları diyelim, nasıl diye-
ceksek diyelim adını, maalesef parça parça ge
liyor. Yüksek hâkimler için verilen bu kadro
lar olsun, ödenekler olsun hep birlikte gelseydi 
yani Danıştay için de, Anayasa Mahkemesi için 
de, Temyiız Mahkemesi için de, hakikaten çok 
daha isabetli olurdu. Ama bunun geç kalması 
bu tasarının aleyhine olmaz tervici için lehine 
olur mütalâasmdayım. 

Diğer gerekçelerine iş'tiralk ettiğimiz giibi, 
mahallî mahkemelerde yani Temyiz Mahkeme
sinin dışında hâkimlik yapanlar da 1 750 liralık 
kadrolar verilerek kadrolarda feraihlık yaratıl
ması hususunda tasarı gerekçelerine ve burada 
bahsini zait gördüğüm diğer gerekçelere fctirak 
ediyoruz. Yalnız burada grup adına söylemek 
istediğim mühim bir noksanlığa işaret etmek ve 
Muhterem Adalet Bakanından burada bir söz 
v> vait almayı uygun buluyorum, kendi ken
dime. Grup içinde yaptığımız tetkiklere göre 
Yargı ta ya verilen kadrolar isabetlidir. Bunu 
berveçhipeşin belirtiyorum. Ancak Yargıtay 
Teşkilât Kanununun kendi icapları içinde veri
len kadronun birinci reisin, yani başreis dediği
miz, kasnını unvaniyle birinci reis dediğimiz 
Muhterem. Başkanın emrine tahsis edilir gibi 
bir halde oluşunu faydalı bir tenkid olarak bu
rada ileri sürmek istiyorum. Şöyle ki, muh
terem arkadaş1 ar, 4 ncü Hukuk Dairesindeki 
işler çok kesif ir. Hakikaten çok işleri vardır, 
burada da çok çalışkan üyeler vardır. Ticaret 
Dairesinde de işler aynı minval üzere devam edi
yor, yani hem çok fo vardır, hem de vatandaş 
hem 4 ncü Hukuk Dairesinden, hem de Ticaret 
Dairesinden fevkalâde müştekidir. Açık söy
lüyorum, sarih söylüyorum, eğer şikâyet ka
pısı idari makamlar gibi olsa, 'bütün vatandaş
lar dilekçe ile Devlet dairelerini doldurur. 4 
ncü Hukuk Dairesinin ve Ticaret Dairesinin iş
lerinin hacmi böyledir. Bunu az çek yakından, 
uzaktan hukukla alâkası olan bütün arkadaşla
rımız bilir, muhterem arkadaşlar. Bu itibarla 
verilen kadroları yerinde görüyoruz, ancak bu 
kadrolar demin de arz ettiğim gibi başreisin em-

— 495 
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rine değil de, Temyiz Teşkilât Kanununu değiş
tirerek da/ıia sarih bir ifadeyle 4 ncü Hukuk 
Dairesinin görevi içine giren işler nedir, şunlar 
şunlar.. Şunlardan şunlara Hukuk Dairesi ba
kacak, şu kalanlara da 4 ncü Hukuk Dairesi 
bakacak... Ticaret Dairesinin işleri nedir? Tica
ret Kanununa göre, Temyiz Teşkilât Kanununa 
göre şu, şu işlerdir. İkincisi bir Ticaret Daire
sini teşkil ederek, (meselâ emre muharrer se
netlere, daha türkçes'i, daha kanuni ifadesiyle 
ticari senetlere dair olan şu §u daireye, hü
kümler geriye kalan şu hükümler bu daireye 
veriliyor şeklinde, bizi daha tatmin eder bir 
tasan gelseydi daha iyi olurdu. Bunları tatbi
kattan b'ir örnek vererek arz etmek isterim. 
Bir muhterem mahkemeyi misal olarak değil, 
meselâ Ankara'da 1 nci, 2 nci 3 ncü Ağır Ceza
lar vardır. Bu Ağır Cezalar takviyelidir. Tak
viyelidir ama. takviyeli olmasına rağmen diğer 
takviyeli olan, yani bir reisle iki azadan mürek-
kebolan bir mahkeme bir reisle 4 azadan mü
teşekkildir. Bunu muhterem üyeler takdir bu
yururlar, benden daha iyi bilirler. Böyle olaca
ğına, bir reis. dört azadan müteşekkil bir daire 
kurulup Ağır Ceza teşkil edileceğine, bir reis daha 
verelim iki reisli, yani ayrı ayrı reis, ayrı ayrı 
azaları olan iki daire kuralım, derim. Bunları 
tatbikatta görüyoruz. Müstakilen, ben reisim 
diye oturan insanın hali başkadır, ye'ılek gibi 
olan nevema; biri Pazartesi günü çıkan, öbürü 
Çarşamba günü çıkan, diğeri Cuma günü çıkan. 
hattâ başkâtip bu kararın sahibi nerede idi ne 
zaman imzalattıracağım diye tereddütlere düşer 
şekilde bu takviyeler yapılmaktadır. Hâttâ bu 
takviyeler âmme intizamını bozmaktadır. Bu 
itibarla, şu gelen tasarıda da Temyize tahsis edi
len kadroların yerleri belli olacak, 4 ncü Hu
kukun işi ikiye bölünerek, Ticaret Dairesinin 
işi ikiye bölünerek ikmali mümkündü. Ama 
Uiiîium müdürlüğe taallûk eden diğer idari per-
sonelide içine alan 1 - 2 - 3 ncü maddeler de 
gördüğümüz hükümlerle geldiği için buna el
bette ki, menfi oy vermek imkânını bulamıyo
ruz. Fakat bu temenniyi ciddî ve samimî bir 
arzu olarak Sayın Bakandan istirham ediyoruz; 
bütün Temyiz mensupları <da elini vicdanına 
koyup düşündükleri zaman, yegan yegan sor
duğumuzda benim arz ettiğim hususları sizlere 
(bildirebilirler. Muhterem Temyiz Birinci Baş
kanı şimdi, sen şu daireye, sen bu daireye diye

cek, mevcut dairelere bu azalar taksim edilerek, 
âmme işi 'bir parça kolaylaşacak ama, yukarda 
arz ettiğim mahzurlarla tam intizama, tam ra
yına girnıiyecek. Bunun için istirham ediyorum 
Sayın Bakandan, bize sonunda 'bu şekilde bir 
tasarı ile gelirlerse bunları ikmal için ona da 
müspet oy verebiliriz, bu arz ettiğim izahat dai
resinde. Şu arz ettiğim noksanlıkları düzelte
rek, düzeltme va'diyle Muhterem Bakanımız bi
zi tatmin buyururlarsa, bu tasarıya, yukarda arz 
ettiğim gibi müspet oy vereceğimizi grup adına 
saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon-
ya Milletvekili) —Sayın Başkan, değerli sena
törler, Sayın Kılıç'm mütalâlarmı dikkatle din
ledim. Bu mütalâalar, henüz müzakeresine 
başlanmamış olan ve Yargı.taya 30 üye ilâvesi
ne dair olan ikinci ıbir tasarımıza taallûk et
mektedir. Faıkat movzuubaıhsedilmiş olması iti
bariyle düşüncellerine cevaplarımı arz etmek 
isterim. 

Yargıtay Başkanlar Kurulu bir toplantı yap
mış ve Yargıtaıydaki iş hacmini yenebilmenin 
tedbiri olarak Yargıtıaya 30 üye ilâvesi için .bir 
karar almıştır. Bu kararı biz bakanlık olarak 
tetkik ettilk ve alâkalı Yargıtay ve saire baş
kanları ile ve Yargıtay 1 nci Başkanı ile yaptı
ğımız toplantıda; daire mi teşkil edelim, yok
sa üye adedini çoğaltmak suretiyle mi işi yene
lim meselesi uzun bir tetkik ve müzakere ko
nusu oldu. Sonunda üye adedinin çoğaltılma
sı üzerinde mutabakata varıldı ve tasıarı böyle 
geldi. §imdi Yardıgay Teşkilât Kanunu Millet 
Meclisinin komisyonunda, Adalet Komisyonun
da müzakere edilmektedir. Ve Sayın Kılıç'm 
temennileri orada değerlendirilmektedir. Bina
enaleyh, bu 30 üye ilâvesine aidolan tasarımız 
tasvibinize iktiran ederse, ondan sonra Teşki
lât Kanununda bu ileri sürülen nıütalâaılıar yer 
alacaktır. Ve Yargıtayımızm işini günü günü
ne çıkarması için verilmiş bulunan kadroların 
Teşkilât Kanununda istimal edilen yerleri de 
tesbit edilmek suretiyle daha verimli bir hale 
getirecektir. Fakat, şimdi âcil bir ihtiyaçla 30 
üye ilâvesiyle işleri yenmeyi gerek Yargıtay 
teşkilâtı, gerekse bakanlık olarak düşünmekte
yiz. Bu 30 üyeyi, Birinci Reis nerede iş 
ise orada bu arkadaşları vazifelendirmek sure-
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tiyle ilk hamlede meseleleri yani müterakim 
i§i yenmenin bir gayreti içindeyiz. Falkat Teş
kilât Kanunu ile Sayın Kılıç'in mütalâları de-
ğerlendirilece!k durumdadır. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Saıyın Ba
kan, benim mâruzâtım şu idi : Bakanlık ola
rak benim mâruzâtım çerçevesinde bir destek 
yapacak mısınız? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Memnuniyetle. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ferit Alpisken-
der. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın Mu
hittin Kılıcın temennisini, Sayın Bakanın da lüt
fettikleri izahatı dinledikten sonra bâzı mühim 
noktalara temas etmek ihtiyacını duydum. 

Sayın Muhittin Kılıç, Temyiz dairelerinin 
bölünmesi ve Temyiz dairelerinin artırılması za
ruretine temas ettiler. Hakikaten, Temyizde 
bahsettikleri iki dairede işler fazla gecikmekte ve 
tam mânasiyle de bu tetkikatm yerine getirildiği 
kanaatini verecek çok esaslı çalışmaları ifade 
edecek bir davranış görmemekteyiz. Meselâ, 4 ncü 
Daireden bahsettiler. 4 ncü Daireye binlerce reddi 
hâkim evrakı geliyor, diğer evraklarla beraber. 
Ve heyetin bir reddi hâkim dosyasına ayırdığı 
müddet bilhesap 9-10 dakikayı geçmiyor, âzami. 
Halbuki bu dosya, bazan bir günde okunup biti
rilecek kadar mühim olabilir, komplike meseleler 
içinde olabilir. Sonra, Yargıtayda şöyle bir zih
niyet var. Biz bu reddi hâkimleri kabul edecek 
olursak o zaman Temyiz Mahkemesi asıl işle
rini bırakarak tamamen reddi hâkim işleri ile 
uğraşır, gibi bir zihniyetin de içindeler ve bu 
şekilde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
yer alan reddi hâkim talepleri de tam mânasiyle 
lâyık olduğu aksisedayı Temyizde bulamamak
tadır. Reddi hâkim suiniyetle yapıldığı takdir
de işleri sürüncemede bırakır, uzatır. Ve kötü ta
rafları vardır. Ama, bir hakkın suiistimali ola
bileceği gibi hüsnü istimali de vardır; ve as-
l'olan da hüsnüniyet olduğuna göre, biz bu isti
kamette yapılmış olan talepleri de mutlaka 
menfi bir açıdan ele alarak bir sonuca bağlama
malıyız ve usulün bu reddi hâkim maddeleri 
kanun yürürlükte olduğu müddetçe itibar gör

melidir. Çünkü, vatandaş, huzuruna gideceği 
hâkimin mutlak suretle adaletinden emin olma
lıdır. Eğer bu emniyetsizlik içerisinde ise, biz 
adalet cihazı olarak vatandaşı tam mânasiyle 
teminatlı bir adliye çalışması hazırlamamış bir 
duruma gireriz. Bunun da sebebi vakti yok, ha
kikaten çok reddi hâkimler oluyor. Bunların se
beplerinden birisi de, tahmin ederim ki, Yüksek 
Hâkimler Kuruludur. Sayın Sahir Kurutluoğlu'-
nu şimdi saygı ile anmak mecburiyetini duydum. 
Kendisine 1 nci Koalisyon esnasında nasıl gidi
yor çalışmalar diye sordum. Dedi ki; Yüksek 
Hâkimler Kanununu bitirmek üzereyiz. Ama iti-
madet ki Alpiskender bir gün gelecek ki, yalnız 
vatnadaş değil, bizzat hâkimlerin kendileri Ad
liye Vekâletini arayacaklardır ve bugün maalesef 
bu duruma girmiş bulunmaktayız. 

Şimdi, eskiden umumiyetle yani istisnaları 
vardır ama, Adliye vekilleri daima adliyenin is
tiklâlini muhafaza etmişlerdir. Ben bunlardan 
ikisini fikirlerinizi, düşüncelerinizi tahrik etmek 
üzere söyliyeyim. Bir gün Trabzon Ağır Ceza 
Reisini Trabzon Valisi şikâyet etmiş, Rahmetli 
Adliye Vekili Fethi Okyar Beye. İşte, Ağır Ceza 
Reisi vilâyetin mesai saatine uymamaktadır. Lâ-
zımgelen ihtaratm şunun bunun yapılması... 

Adliye Vekilinin verdiği cevap, bu. Hâkim
lerin çalışmalarını valiler değil, bizzat kendi me
saileri tanzim eder... Rahmetli Fethi Okyar Be
yin bu cevabından şunu anlıyorum ki, adliye 
bazan saat dokuza kadar bir duruşmayı alır, yü
rütür; ertesi gün, saat 9,00 da vazifesine gelme
mişse, bu valinin emriyle değil, bizzat kendi me
saisinin telkin ettiği yükün altında, kendi istik
lâli dairesinde çalışmak mecburiyetindendir, 
Rahmetli Osman Şevki Çiçekdağ'm bizzat birçok 
direnmelerini hatırlıyorum. Hele Haydar Naki'-
nin Ceza İşleri Umum Müdürü iken en ufak bir 
kazada dahi bir hâkimin bir müddeiumuminin 
usule, erkâna riayet etmemesi halinde derhal 
adliye müfettişlerini oraya yağdırarak ciddî tah
kikat yaptıktan sonra en küçük cezalardan baş-
lıyarak onları vazifeye davet eder ve onların 
daha büyük suçlara gitmemesine bir istikamet 
verirdi. Adliye Vekâletinin bu şekilde güzel 
çalışmaları vardı. Fakat Yüksek Hâkimler Ku
ruluna giren, çıkan evrakı hesabettiğiniz zaman 
geçenlerde bu işlerle meşgul olan İzmir'deki bir 
hâkim arkadaşla görüşmüştüm. Kendisine, hâ-

, kimler hakkında bir senede 89 şikâyet geldiğini, 
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bunlardan 80 ninin, «tâyini muameleye mahal 
yoktur» tarzında çevrildiğini, ancak 9 unun ce
zaya bağlandığını söyledi. Yüksek Hâkimler Ku
rulu da bu şekilde hareket ediyor. Sorduğumuz 
zaman, ne yapalım, Şûrayı Devlet bozar, diyor
lar. Pek mukni bir sebep, işte bu haller de 
reddi hâkim meselesini artırıyor. Eskiden Adliye 
Vekâletinin sıkı murakabesi, adliye müfettişleri
nin, ocak zihniyetinden aykırı olarak suçu var
sa mutlaka tesbit edip cezalandırma yolunda 
gitmiş olmaları hâkimleri teyakkuza davet edi
yordu. Bir mesuliyetnizlik icerismde hareket et
miyorlardı. İşlerini daha gereği gibi görüyor
lardı. Ve reddi hâkim bu kadar çok değildi. Bi
naenaleyh, ben Sayın Muhittin Kılıç'm bu Tem
yizde iş1 er lâyıkiyle bâzı dairelerde muhtacolduk-
lan sürati görmüyor şeklindeki tenlvidlerine 
iştirak ediyorum. 

Yalnız bunun tedbiri, Temyiz dairelerini ar
tırmakla, Temyiz hâkimlerini çoğaltmakla müm
kün değildir. Bunun bütün medeni devletlerde 
yer almış sistemleri vardır, istinaf mahkemeleri... 
istinaf mahkemeleri, Temyizin yükünü azal
tan kalifiye hâkim yetiştiren ve adliyede mer
keziyetçiliği önîiyen tam demokratik bir sistem 
idi. Rahmetli Mahmut Esat bu istinaf mahke
melerini kaldırırken gerekçesinde aynen şun
ları ileri sürüyordu. Memleketin yollan yok
tu. Hakikaten eskiden D :yarbakır'a bugün 
trenle, uçakla değil de karadan bile gitmek 
mümkün olmazdı. Bâzı mevsimlerde Karadcniz-
den Samsun'dan, Elâzığ'dan dolaşılır, güçlükle 
gidilirdi. Bâzan Mardin üzerinden gidilirdi. 
Halbuki bugün değil şehirlerarası, büyük mın
tıka eyalet merkezleri arasındaki yollar bir vi
lâyetin bütün kasabaları bile karayolları ile 
birbirine bağlanmıştır. 

Sonra kalifiye hâkim meselesi çok mühim 
bir meseledir. Bugün evet iftihar edebileceği
miz başımızın üstünde taşıyabileceğimiz haki
katen kıymetli hâkimlerimiz vardır. Bunlarla 
övünebiliriz. Ama şikâyeti mucibolan hâkim
ler de çoktur. Ben bizzat kendi seçim bölgem
de dolaştığım zaman, işlerin gecektiğinden, hâ
kimlerin gerektiği gibi dâvalara kasabalarda 
önem vermediklerinden yana yakıla şikâyet 
ettiklerini bizzat dinlemiş bulunuyorum. Onun 
için ben Sayın Muhittin Kılıç arkadaşımın 
esasında bâzı kıymetli temennilerine iştirak et

mekle beraber adliyenin yükünü hafifletmek 
için yani temyiz dairelerinin artırılmasını de
ğil istinaf mahkemelerinin teşkiline doğru bir 
adım atılması gerektiği düşüncesindeyim. 

Arkadaşlar, biz vaktiyle kuvvetlerin birleş
mesi esasına müstenit bir rejimden geliyoruz. 
Çünkü öyle bir rejimde memleketin kurtuluşu, 
istiklâli, hürriyeti mevzuubahis iken teşriide 
icrada hattâ birtakım memurin muhakemat en-
cümenleriyle bütün kuvvetlerin bir tek meclis
te toplanmıştı. Fakat demokratik nizama uy
duğumuz günden itibaren yavaş yavaş merke
ziyetçilikten uzaklaşma durumuna girdik ve 
fakat adliyede bugüne kadar merkeziyetçilik
ten uzaklaşma mümkün olamamıştır. İstinaf 
mahkemelerinin teşkili ancak Muhittin Kılıç 
arkadaşımızın bahsettiği şikâyetleri önîiyen 
esaslı bir tedbirdir. Onun üzerindeki tedbirler, 
bugün Savın Bakanın zaruret karşısında kala
rak getirdiği bu 30 kadro, şunlar, bunlar geçi
ci tedbirlerdir. Hadiselerin yaralarını kökün
den tedavi etmez. Yalnız geçici bâzı ihtiyaçla
rımızı sağlar. «Adalet mülkün temelidir.» Ha
kikaten Cumhuriyetten bu yana -olsun, Cum
huriyetten evvel olsun birçok zamanlarda bir
çok müesseselerimiz bozulmaya yüz tutmuşlar
dır. Fakat Adliye selâmetini daima muhafaza 
etmiş ve birçok hadiselerin karsısında durmuş
tur. Bugün adliyemizi tanı eski selâbetinde ve 
metanetinde daha randımanlı çalıştığım iddia 
etmek bence tam samimi bir iddia olmaz. Adli
ye Vekiline İstinaf mahkemelerinin teşkiline 
dair bir çalışma içinde girmesini temenni et
mekle beraber, Yargıtay Kanunundan bahis 
ettiler. Halbuki biz topyekûn yeni bir hâkim
ler kanununun gelmesini bekliyorduk. Çünkü 
bu Hâkimler Kanununun gelmemesi, Yüksek 
Hâkimler Kuralıma da haklı olarak bâzı maze
ret sebepleri yaratmaktadır. Benim, Adliye 
Encümeninde bulunduğum zaman rahmetli Ha
lil özyörük'le üç ay kadar İstinaf mahkemele
rinin teşkiline ait müşterek bir çalışmamız ol
du. Bilmiyorum bu çalışmalara ait notlar duru
yor mu, yoksa Adliye Bakanlığına intikal et
medi mi. Halil özyörük 40 senelik bir adliyeci 
idi, engin tecrübeleri vardı ve Fuat Hulusi 
DemirelH de yine Yargıtay Başkanlıklarında 
bulunmuş, Doğu ve Batı kültürüne iyi nüfuz 
etmiş bir arkadaşımızda Onunla da çalışarak 
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faydalandık. Adliye Bakanının bilhassa bu ça
kmaları da nazara alarak hem Hâkimler Ka
nununu biran evvel getirmelerini, hem de İs
tinaf mahkemelerinin teşkiline doğru bir adım 
atılması hususunda çok ciddî ve devamlı bir 
çalışmanın içine girmesini kendisinin tecrübe
sinden ve çok eski bir arkadaşım olması itiba
riyle sağlam çalışmasına inanarak temenni et
mekten kendimi alamadım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu. 

ALÎ ŞAKÎR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, Yargıtay, Yük
sek Hâkimler Kurulu ile illerdeki adli teşkilâ
tın kadrolarını takviye ve maaş durumlarını ıs
lah maksadiyle Hükümetin getirmiş olduğu 
bu tasarının zaruretine inanıyoruz, doğrudur, 
yerindedir. Çok önemi?, bir ihtiyaca cevap vere
cektir. Yalnız memleketimizde kuvvet ayrılığı 
vardır. Adlî kaza tamamen müstakildir. Hâ
kimlerimiz. savcılarımız Türk Ulusu adına va
zife görürler. Onların bu statüsü dolayısiyle 
ücret sistemleri de çeşitli kanunlarla ayrı öl
çülere bağlanmıştır. Fakat görüyoruz ki, bu 
tasarı ile icra dairesi içerisinde de bir deği
şiklik yapılmak isteniyor. Hükümetin bugün
kü halinde 23 ayrı bakanlığı vardır, kül ha
linde bir icra dairesi. Bu daireler içerisinde 
bütün bakanlıkların müsteşarlık kadroları, 
umum müdürlük kodraları muayyen anlayışa 
göre öteden beri, muayyen seviyelerde tesbit 
edilmiştir. Başbakanlık Müsteşarlığı 150 lira, 
baremin birinci derecesidir, diğer tekmil ba
kanlıkların müsteşarlık kadroları 125 lira, ba
remin 2 nci derecesi olarak tesbit edilmiş, ve 
bütün umum müdürlük kadroları da 100 lira 
ve daha altta bâzı bakanlıklarda 90 lira bare
min 3 ncü ve 4 ncü dereceleri olarak tesbit 
edilmiştir. Şimdi görüyoruz ki, bu kanun ta
sarısı ile Hükümet teşkilâtı içinde yalnız Ad
liye Bakanlığının müsteşarlık kadrosu 150 lira
ya çıkarılıyor. Ayrıca beş ayrı daire bir teftiş 
kurulu -başkanlığı ve diğer 4 genel müdürlük 
kadroları da birinci derece aslî maaş, 2 000 
lira olan baremin birinci derecesine çıkarılıyor. 
Bu durum Hükümet içerisinde bir teşevvüş ya-
ratacnktır. Derhal Millî Eğitim Bkaanlığı müs
teşarları ve genel müdürleri, Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreterliği ve genel müdürleri, Maliye 

Bakanlığı genel müdürleri, İçişleri Bakanlığı 
Müsteşar ve Genel müdürleri niçin bir baremin 
üçüncü derecesindeki kadrolarda bulunuyoruz, 
müsteşarlık kadroları niçin ikinci derecede bulu
nuyor, gibi bir itiraz, haklı şikâyet meydana 
gelecektir. Hükümetin getirdiği tasarıda böyle 
bir aykırılık yoktu. Encümenlerde görüşülürken 
birtakım telkinlerle bu değişiklik yapılmıştır. Bu 
değişiklik Hükümetin benimsiyeceği bir değişik
lik olmadığı kanısındayım. Aynı Hükümet ken
di daireleri arasında böyle bir ek kanunla bu 
aykırılığı yaratmayı doğru bulmıyacaktır. Dev
let teşkilâtında icra dairesini bir küllolarak ka
bul edersek vazife görenlerin hepsini aynı öl
çü ile değerlendirmeye mecburuz. Bunu da, ha
zırlıkları yapılmış, çıkarılmış olan Personel 
Kanunu sağlyacaktr. Müsaade buyurulursa ben
denizin kanaatim, bu değişikliği yapmak yerine, 

Personel Kanunu yürürlüğe gireceği zaman 
Adliye Bakanlğı için lüzumlu görülecek bir de
ğişiklik olursa, o zaman kabul edilir. Fakat böyle 
bir ek kanunla, Hükümet teşkilâtında aykırılık 
yaratmayı, yalnız Adliye Bakanlığında 3 - 4 
genel müdürlüğe baremin birinci dedecesinde bir 
yer vermeyi uygun bulmuyorum. Onun için ka
nunun 2 nci ve 3 ncü maddeleri ve onun getir. 
d iği ve o maddelerle ilgili cetvellerdeki değişik
likleri şahsan tasvibetmediğimi arz ederim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, buyurunuz. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, şahıslarına ve fi
kirlerine çok hürmet ettiğim Ağanoğlu arkada
şım biraz evvel dinlediğiniz tarzda konuşmuş 
olmasaydı bendeniz kürsüyü işgal etmiyecektim. 

Mevzu esasen anılaşnlmıştır. Adalet Bakanlı
ğında müsteşarlık makamı ile, teftiş kurulu 
başkanlığı ve umum müdürlüklerin özellikleri 
yalnız bu kanunla değil, Cumhuriyet tarihinde 
kabul edilen hâkimlerin statüsünü ilgilendiren 
bütün kanunlar da teobit edilmiştir. Bu zevatın 
hepsi, hâkimlik sınıfından bu makamlara geti
rilmişlerdir. Ve filhal de böyledir. 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununda da bu noktai 
nazarımı teyideden hükümler mevcuttur. Şim
di hal böyle iken, bu zevatı baremin 3 ncü de
recesinde bırakmak hakikaten bir aykırılık 
yaratacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, benden evvel konu
şan kıymetli arkadaşım sanki, Yargıtaya yeni 
kadro veriyormuşuz gibi hakikaten istifademi
zi mueibolan mütalâalarda bulundular. Kanun, 
aslında Yüksek mahkeme deyince, evvelâ ha
tıra gelen Yargıtaym durumunun bugüne ka
dar mühmel olan kadro vaziyetinin tashihini is
tihdaf etmektedir. Gerekçede de belirtildiği veç
hile, Anayasamızın dördüncü kısmının üçüncü 
bölümünde «Yüksek mahkemeler» başlığı al
tında ve paragrafında evvelâ Yargıtaydan bah
sedilmiş olmasına rağmen Danıştay ve Askerî 
Yargıtay Devlet bareminde, üyeleriyle birlik
te, birinci dereceyi aldıkları halde Yargıtay, 
ancak çok isabetli olan bu tasarı kanunlaştı
ğı takdirde mevkiini alacaktır, protokola gi
recektir ve bu hakikaten tashihi icabeden bir 
konu idi. Şimdi tamamen, sözlerime başlarken 
de arz ettiğim gibi, birinci sınıf hâkimlerden 
mütalâa edilen Adalet Bakanlığı Müsteşarı Tef
tiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Umum Müdürü 
ve diğer umum müdürleri bunların derecesin
den ayırmak, aslında bir aykırılığı, bir istisnai 
durumu tashih etmek istiyen kanunda yeni bir 
adaletsizlik husule getirecektir. Binaenaleyh 
bu noktayı nazar iltifat görmemelidir. Hakika
ten Devlet teşkilâtında, diğer bakanlıklarda 
bu olabilir. Fakat Adalet Bakanlığı ile, Millî 
Savunma Bakanlığı daima bunların dışında 
kalmış ve tekrarında fayda gördüğüm için arz 
ediyorum. Cumhuriyet tarihinde bu böyle ol
muştur. Bu sebeple tasarının heyeti umumiyesi-
ni tasviplerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yeşil
yurt. Buyurun efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAÎL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, biraz önce gö
rüşmeler yapan sayın arkadaşların ikisine ce
vap vermek ihtiyacını duydum. Bunlardan bi
risi, Sayın Alpiskender arkadaşımız derler ki ; 
reddi hâkim taleplerinde, hâkimler kabul et
miyorlar, bu talebi, çünkü bundan sonra reddi 
hâkim talebi çoğalacak ve işlerde bir misli ar
tacaktır. Bu 'görüşe iştirak etmek mümkün de
ğildir, muhterem arkadaşlarım. Reddi hâkim 
talepleri kanunda tasrih edilmiştir. Bunlardan 
birisi vâki olduğu takdirde usulde, buna göre 
reddi hâkim talebinde bulunulur eğer bu vâki 

ise, Temyiz Mahkemesi de bu talebi kabul eder. 
Muhterem arkadaşım dediler ki, vatandaş için 
en inandığı ve inandığı hâkimin huzurunda bu
lunmuş olmasıdır. Bu sebeple reddi hâkim tale
binin kabulü gerekir. Ben gerek meslek haya
tımda, gerekse bugünkü avukatlık hayatımda 
hakikaten kıymetli arkadaşınım görüşüne iş
tirak ediyorum, vatandaş olarak avukat olarak 
hâkimin huzurunda inandığı bir hâkim bulun
ması sebebiyle mümkün leh ve aleyhinde olma
sının ehemmiyeti yoktur. Yalnız şunu belirt
miş olalım ki, Temyiz Mahkemesindeki bu tür
lü işlere bakan 4 ncü Hukuk Dairesi, sureti ka-
tiyede arkadaşımızın dediği gibi bir endişe 
içerisinde reddi hâkim talebini kabul etmemek
tedir. Kanun ve usulüne uygun bulunması se
bebiyle bu talepleri reddetmektedir. Bunun böy
le bilinmesi ve zabıtlara böyle geçmesinde 
fayda ummaktayım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kadrolara 
itiraz eden Şakir Ağanoğlu kardeşime cevap 
vereceğim. Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı, ile 
teftiş heyeti başkanlığı ve umum müdürlükle
rinde kadrolarının Yargıtayda olduğu gibi iki 
bin liraya çıkarılmasına mütedair cetvele muh
terem arkadaşım itiraz ederler ve derler k i ; di
ğer bakanlıklarda bu bakanlık arasında bir 
tefrik yaratılmakta, ayrı ayrı aykırılıklar ol
makta Millî Eğitim Bakanlığı, Hariciye Vekâ
leti Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı Müste
şarlığı da aynı vazifeyi görmekte, bunlar 1 500 
lira iken bunların 2 000 lira kadrolu olmasında 
sakınca görürler. Bir defa şunu kabul etmek 
lâzım ki, muhterem arkadaşlarım, Adliye Ve
kâletinde bulunan gerek müsteşar, gerek tef
tiş heyeti başkanı, gerekse umum müdürlükler 
görmüş bulundukları vazife itibariyle idari va
zife olduğu gibi aynı zamanda vazifelerinin ma
hiyeti itibariyle kazai tasarrufları vardır. Bu 
sebeple nasılki, Hâkimler Kurulunda; Türk Ulu
su adına karar veren hâkimler ve savcılar için 
2 000 Kralık kadro kabul edilmişse bunların 
da görmüş bulunduğu vazifeler itibariyle ay
ni kadronun kabulünde hukukî bir gerçek yat
maktadır. Kaldı ki, Ağanoğlu arkadaşımız da 
bilirler ki, gerek Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa göre gerekse Ceza Usulü Muhake
meleri Kanununa göre kesinleşmiş bir hükmün 
kanun nef'ine bozulmasını Yargıtaydan tale-
betmek yazılı emir yoliyle bozulmayı talebet-
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mek ve bunların esasını tetkik etmek kazai bir 
vazifedir. Bu vazife ise tamamen Bakanlık bün
yesinde bulunan bu umum müdürlüklere veril
miştir. O halde vazife itibariyle de bir aykırı
lık vardır. Kaldıki, şunu kabul etmek lâzım
dır muhterem arkadaşlarım, şimdi şayet biz 
bunu kabul etmediğimiz tadirde hâkimler ve 
savcılar için iki bin lira olarak takdir edilmiş 
bulunan bu kadronun daha noksan olduğu tak
dirde hâkimlerden ve savcılardan bu makam
lara atama yapmak, vazife vermek o kadar zor
laşmakta ve güçleşmektedir ki, halbuki bakan
lığın şimdiye kadar yapmış bulunduğu işlem
de, bu vazifede bulunan arkadaşlar için hâkim
likte ve savcılıktaki geçen aynı hakları yine 
burda da aynı şekilde devam ettirmektedirler. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, yine eli
mizde mevcut bulunan bu işleri çoğaltmak da 
mümkündür. Meselâ bâzı gerek hukuk işlerinde 
gerekse ceza işlerinde bâzı mütalâalar serd et
mek icabetmektedir. Bunu da yine Hukuk İş
leri Umum Müdürlüğü, Ceza İşleri Umum Mü
dürlüğü bir mütalâa şeklinde bildirerek yine 
kazai bir vazife görmektedir Yine bunların va
zifeleri icabı gerek icra dairelerinin kurulma
sında, mahkemelerin teşkilinde, mahkeme ka
lemlerinin kurulmasında savcılıkların kurulma
ğında da bu vazifede daha evvel çalışmış olan hâ
kimler ve savcıların bu makamlara tâvin edilmedi
ği takdirde vazife görmeleri müşkül bulunmakta
dır. Kaldı ki, Anayasamızın 137 nci maddesine 
göre; «Yüksek Hâkimler Kuruluna mümasil ola
rak 45 sayılı Kanun'a göre Yüksek savcılar kuru
lu kurulmuştur». Yüksek Savcılar Kurulunun 
teşkili de, yine 45 sayılı Kanunun 69 ve 70 nci 
maddelerinde tasrih edilmiş bulunduğu veçhile 
gerek teftiş heyeti reisi, gerek umum müdür
ler bu kurulun tabiî üyeleridir, bu kurula tâ
yin edilecek kimseler ise yine kanunda tasrih 
edildiği gibi birinci sınıf savcılardır. O halde 
bu, kurula iştirak edecek kişilerin iki bin lira
lık kadrosu olmadığı takdirde bunların kuru
la iştiraki de sanki bundan evvelki 45 sayılı 
Kanunla temin edilmiş bulunmaktadır, arada 
bir sakınca olmaktadır. Yine muhterem arka
daşlarım Bakanlığımız kazai tasarruf yaptıkla
rına inandıkları için şimdiye kadar yapılmış 
bulunan muameleleri de izah ettiğim gibi aynı 
şekilde hâkimlikte bulunan haklarını bu yer
de de aynı şekilde tahakkuk ettirmektedirler. 

Kaldı ki, 657 sayılı Memurin Kanununun 1 ve 
geçici 15 nci maddelerinde hâkimlerle savcı
lar ve bu tâbirin devamında «savcılar ve bu sı
nıftan sayılanlara» bu kanunun dışında bıra
kılmıştır. Bu hususta Adliye Vekâleti tarafın
dan Petrol Dâiresi Başkanlığına yazılmış 
bulunan bir yazıya verilen 8 . 7 . 1966 tarihli 
cevabi yazıda da bu teftiş kurulu başkanları 
ve gerekse umum müdürlüklerin aynen hâkim
ler ve savcılar gibi düşünülebileceği hususu
nu derpiş etmiş bulunmaktadır. Şu hale -göre, 
bunun bugünkü haliyle getirilmiş bulunmasın
da bir kanunsuzluk ve bir aykırılık olmadığı 
kanısındayız, komisyon olarak. Derler ki, bu
nunla bâzı bakanlıkların bünyesindeki bulu
nan müsteşarlıkları arasında bir fark gözük
mektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, bundan evvel çıkmış 
bulunan 553 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü, 
91 sayılı Devlet Plânlama Teşkilâtı, 160 sayılı 
Devlet Personel Dairesi, 633 sayılı Diyanet İş
leri Başkanlığı Kuruluş kanunlariyle alman 
kadrolar ve yine 641 sayılı Millî İstihbarat Ka
nunu ve 630 sayılı kanunlarla valiler için alı
nan kadrolarda iki bin liralık kadro olarak den
geyi bozmuş bulunmaktadır. Bunun sebebi de 
görülen işlerim vasfında ve yapılan kazai ta
sarrufta bulmak lâzımdır. Yine şunu ilâve et
mek isterim, Yüce Komisyondan, Yüce Senato
dan da geçmiş bulunan hâkimlerin ödenekleri
ne mütedair 5017 sayılı Kanun, gerekse onu ta
dil eden 7168 sayılı Kanun ve 661 sayılı Kanu
na bağlanmış bulunan cetvellerde de Aliye Ve
kâletinin Müsteşarı, Teftiş Kurulu başkanları 
ve genel müdürlükleri daima Yargıtay hâkim 
ve savcılarla birlikte mütalâa edilmiştir. Bu
nun sebebi şuradadır: Şayet bunu böyle yap
madığımız takdirde yarın o yerlerde hizmet 
görecek ve kendisine ehliyetine güvendiği bir 
savcının, bir hâkimin bir Yargıtay üyesinin 
o yere tâyininde zorluk bulunacaktır. 

Bu sebeple tasvibedilmesini arz ve teklif 
eder, Muhterem arkadaşlarımı hürmetle selâm
larım, 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, önergede 'ivedilik hu
susu da var. İvedilkile görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Maddeleri okutuyorum. 

235G sayılı Hâkimler Kanununun değişik 17 ve 
İG nci maddelerine bâzı fıkralar ilâvesine ve 
17 nci maddeye ilişkin (1) sayılı ve 18 nci mad
deye ilişkin (2) sayılı cetvellerle, 3656 sayılı 
Kanuna bağ"?. (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik 

yapılmasına dair Kanun 

Madde 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun 17 nci maddesine ilişkin (1) sayılı cetvel 
kaldırılarak yerine bağlı (1) sayılı cetvel ko
nulmuş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir : 

Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay İkinci 
bankandan, ve Yargıtay üyeleri birinci derece 
memurluk kadrosunun aylığını alırlar. 

Birinci derece kadro maaşını müktesep hak 
olarak almamış olanların bu suretle alacakları 
aylıklar, bunların emekliliklerinde ve diğer 
memuriyete geçmelerinde kazanılmış hak sayıl
maz. Bıı gibilerin emekliliklerinde ve diğer me
muriyetlere geçmelerinde hizmet sürelerine gö
re kazandıkları derece aylıkları esastır. 

Bunların kazanılmış hak derecesinde yük
selme sürelerini bitirmeleri halinde; kazanılmış 
hakları kendilisinden bir üst dereceye yükselir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul ed'lmiştir. 

Madde 2. — 2556 saylı Hâkimler Kanunu
nun değidk 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı 
cetvel kaldırılarak yerine bağlı (2^ s-nvıb eet-
vel konulmuş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra
lar eklenmiştir : 

Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuri
yet İkinci başsavcıları ve Yargıtay s a v ı l ı n 
birinci derece memurluk kadrosunun aylığını 
alırlar. 

Birinci derece kadro maaşını müktesep hak 
olarak akmamış olanların bu suretle alacakla
rı, bunların emekliliklerinde ve diğer memuri
yete geçmelerinde kazanılmış hak sayılmaz. 
Bu gibilerin emeklil'klcnnde ve di^er memuri
yetlere geçmelerinde hizmet sürelerine göre ka
zandıkları derece aylıkları esastır. 

Bunların kazanılmış hak derecesinde yüksel
me sürelerini bitirmeleri halinde, kazanılmış 

hakları kendiliğinden bir üst dereceye yükse
li:-. 

Bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci fıkraları hükmü, 2556 sayılı Kanunun 
74 ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun 94 ncü maddesi gereğince Bakanlık 
hizmetlerine alman ve bu hizmetleri savcılık 
meslekinde geçirmiş sayılan Bakanlık Müsteşa
rı, Teftiş Kurulu Başkanı ve genel müdürleri 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı bölümünden, ilişik (3) 
sayılı cetvelde derece, unvan ve sayıları yazılı 
kadrolar çıkarılmış ve yerine bağlı (4) sayılı 
cetvelde unvan, derece ve sayıları yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 

3 ncü madde ile ilgili cetvelde Adliye Ba
kanlığı merkez teşkilâtı kadroları olarak Hü
kümet teklifinin kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Trabzon 
Ali Şakir Ağanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu Millet Mecli
since kabul edilen metin Cumhuriyet Senatosu 
komisyonlarınca da kabul edilmiştir. 3 ncü mad
deye bu metnin yerine Hükümet tasarısındaki 
hususun kabul edilmesini istemektedir. 

Hükümet katılıyor mu efendim?.. Takdire 
bırakıyorsunuz. 

Komisyon katılıyor mu?.. Katılmıyor. 

Dikkate alınması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi cetveliyle ve okunan şekliyle oyu
nuza arz edüyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte, Yargıtay Birinci Başkanı, Cumhu
riyet Başsavcısı, Yargıtay İkinci başkanları, 
Yargıtay Cumhuriyet İkinci başsavcıları, Yar
gıtay üyeleri, Yargıtay savcıları ile Bakanlık 
Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı ve genel mü
dürlerinin değiştirilen kadroları sebebiyle ye
niden seçim ve atanma işlemlerine lüzum kal
madan görevleri ve bütün özlük hakları devam 
eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümleri yayınlan
dığı tarihte yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz listiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz listiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte söz 
is t iyenl . Yok. Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiş, tasarı kanunlaşmıştır. 

G-ündemle ilişkin daha 1, 2, 3, 4 ve 5 önerge 
var. Fakat herhalde hiç birisinin komisyonu 
veyahut Bakanlık mevcut değildir.. Sayın Er
doğan Adalı Bütçe Komisyonu?.. Yok. Tekel 
Genel Müdürlüğüyle ilgili kimse?.. Yok. 

5. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (Mület Meclisi 1/238; 
Cumhuriyet Senatosu 1/757) (S. Sayısı : 945) 
(D 

BAŞKAN — Gündeme ilişkin bir önerge var
dır, okutuyorum. 

(1) 945 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(945) Sıra sayılı kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Erdoğan Adalı 

Bütçe, Plân Komisyonu Başkanı 

Kanunun ismi : 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı. (1/757) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı gündemimizde 
günlerden beri mevcuttur. Yalnız sıra gelme
miştir. Diğer işlerden önce görüşülmesi isten
mektedir. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı daha önce Cumhuriyet Senatosunda gö
rüşülmüş, veto edilmesi sebebiyle yeniden gel
miş ve günlerden beri de gündemimizdedir, bir 
defa görüşülecektir. Bu itibarla komisyon ra
porunun okunması veya okunmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. Komisyon raporu
nun okunmamasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Tümü üzerinde söz isti-
yenf... Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 6119 sayılı Adlî Tıp Müesse
sesi Kanununun 8, 10, 11, 17, 19 ncu maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Adlî Tıp Meclisi, Adlî Tıp 
Müessesesi Başkanının Başkanlığında; iki adlî 
tıp mütehassısı ile birer (iç), (Kadın - Do
ğum), (Akıl - Sinir) hastalıkları ve (Cerrahi), 
(Patoloji - Anatomi), (Tıbbi Kimya veya Kim
ya) mütehassıslarından kurulur. 

İki yedek adlî tıp mütehassısı ile diğer ihti
sas kolları için birer mütehassıs yedek üye bu
lunur. 

Madde 10. — Adlî Tıp Meclisi bu kanu
nun kapsamına giren işlerde, Cumhuriyet savcı
lıklarınca ve kaza mercilerince kanaat verici 
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nitelikte görülmiyen veya birbiri ile çelişme 
halinde bulunan raporlar hakkında ilmî ve fen
nî düşüncesini bildirir. 

Meclis üyelerinin tamamı ile toplanır ve ço
ğunluğu ile karar verir. Üyelerden birinin 
özürlü olması veya yokluğu halinde eksiklik 
aynı ihtisas kolunda yedek üye varsa onunla 
tamamlanır. Şu kadar ki, tetkik edilecek konu; 
ilgili asıl veya yedek mütehassıs üye hazır bu
lunmadıkça müzakere edilemez. 

Meclis Başkanına, özürlü olması veya yok
luğu halinde en kıdemli üye vekâlet eder. 

Meclis, lüzum gördüğü hallerde kararını 
vermeden önce incelediği konu ile ilgili bulu
nan evrakın onanmış örneklerini mahallinden is-
tiyebileceği gibi, aslı üzerinde inceleme yapıl
ması zorunlu olduğunda bunları da istiyebilir. 

Meclis, ilgili kişileri gerektiğinde muayene 
ve usulüne göre isticvabedebilir; her türlü tet-
kikatı yapar ve yaptırabilir. 

Meclis ivedi olan işleri öteki işlerden önce 
karara bağlar, ivediliğin takdiri Başkanın tek
lifi ve Meclis çoğunluğunun kararı ile olur. 

Meclis kararları nihai olmakla beraber mah
kemelerin delilleri serbestçe takdir hususunda
ki yetkilerini kayıtlamaz. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu mad
desinin hükümleri saklıdır. 

Madde 11. — Görev sınırları Adalet Ba
kanlığınca belirtilecek yerlerde lüzumu kadar 
adlî tabip bulundurulur. Adlî tabiplere, adlî 
tabiplik ihtisaslarını yapmış olanlar atanır. 

Madde 17. — Adlî Tıp Müessesesi ve Mec
lis Başkanı ile Meclis asıl ve yedek üyelerine, 
şube mütehassıs müdürlerine ve mütehassısla-
riyle Adlî Tıp Müessesesi Başkan Yardımcısı, 
Adlî Tıp Meclisi raportörlerine adlî tabiplere 
ve asistanlara, ilişik (3) sayılı cetvelde (kadro 
derecelerine göre) gösterilen miktarlarda öde
nek verilir. 

Madde 19. — Devlet memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
bölümünden ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar kaldırılmış ve ilişik (2) sayılı cetvelde 
derece, sayı ve unvanları yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza su

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

MADDE 2. — 21 Temmuz 1959 tarihli ve 
7375 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte söz 
istiyen?.. Yok. 

Tasarının tümünü cetvelleriyle beraber oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiş, tasarı kanunlaşmıştır. 

6. —- 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle 
Yüksek Disiplin Kurulu havariyle Harb Okulun
dan ihracedilen öğrencilerin asherlih durumları 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/2, 2/66; Cumhuriyet 
Senatosu 2/209) (S. Sayısı: 942) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(942) sıra sayılı kanun teklifinin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Tabiî Üye 

Fahri Özdilelk 

Kanunun ismi 
20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek 

Disiplin Kurulu kararı ile Harb Okulundan ih-

(1) 942 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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raeedilen öğrencilerin askerlik durumları hakkın
da kanun teklifi 2/209 

BAŞKAN — Kanun tasarısı gündemimizde 
mevcuttur, ancak sırası gelmemiştir, diğer işlere 
takdimen görüşülmesi hususunu oylarınıza arze
diyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil 
mistir. Daha önce basılmış ve sayın üyelere dağı
tılmıştır, üzerinde bir hayli müddet geçmiştir. Ra
porun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
arzediyorum. Raporun okunmamasını kabul eden
ler. Etmiyenler.. Raporun okunmaması kabul edil
miştir. Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Önerge
de ivedilik hususu vardır. İvedilik hususunu oy
larınıza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yük
sek Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulundan 
ihracedilen öğrencilerin askerlik durumları 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 20-21 Mayıs 1963 olayları se
bebiyle Harb Okulu ile ilişiği kesilsn öğrenciler
den yüksek öğrenimlerini vapa^ak I07fi 
sayılı Kanunun şümulüne girenler, yedek as
teğmen olarak diğerleri er olarak muvazzaf 
askerlik hizmetlerini yapmış sayılır ve terhis edi
lirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Buyurun sayın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKOÎNE (İstanbul) — Savın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Millî Eğitim 
Komisyonunun teklifinin 'kabul edilmesinin za
ruri olduğu kanısın'dayıını. Bunun iki sebebi var
dır: Birincisi; Cumhuriyet Senatosu Millî Savun
ma Komisyonunun teklifini kabul ettiğimiz tak
dirde bu tekrar Millet Meclisine gidecektir. Bu 
mühim bir hâdise değil. Asıl en mühim olan kı
sım 1076 sayılı Yedek Subay Kanununun üzerin
de durmak zorundayız. Burada iki komisyon ara
sındaki fark, birincisi yüksek tahsili bitiren bu 
talebe arkadaşlarımıza yedek subay okuluna git
meden subay olmak hakkını kazandırıyor. Halbu
ki, her yüksek okula giden ve her yüksek okuldan 
mezun olan bir kişinin orduda gereken disipline 
uymadığı takdirde bunun ilmî kudreti ve kuvvet1' 
ne olursa olsun, yedek subay olamadığı takdirde 

askerliğini er olarak yapar. Fiilî durum bu olun
ca, bunların da tahsil durumları ne olursa olsun 
1076 sayılı Kanun gereğince yedek subay okulu
na gitmeliler oradan mezun olduktan sonra yedek 
subay olur olmaz terhis edilmelidir. Esasen bun
lar disiplin yönünden de ceza yediğine göre, Türk 
Ceza Kanununun âmir hükümlerinin âmir hük
mü üzerinden bunlar ceza yememişlerdir. Okulun 
disiplin kurulunun kararma göre ceza yedikleri
ne göre, acaba bunlar yüksek tahsili bitirdikten 
sonra bakalım, disiplin şartına uygun mudur de
ğil midir? bir subay olma vasfına haiz midir, de
ğil midir?. Çünkü subay olan bir kimse emir ve 
kumanda verecek bir kişidir, harb taktiğini tek
niğini bilen bir kişi olması lâzımdır. Bunları bilme
yen bir kişi yüksek tahsilini bitirmiştir, deyip, 
Yedek subay okulunu bit'inmeden yedek subay 
olma vasfını kazanması doğru değildir. Bendeniz 
bir önerge verdim. Millî Eğitim Komisyonunun 
yani bizim Millî Eğitim KonrKvonrmun 
kabul ettiği metin aynı zamanda Millet Meclisin
ce kabul edilen metindir. Dâva eğer bir hizmet 
dâvası ise o metnin kabulü daha yerinde olacak
tır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Sayın (TÜmüşoğlu. Buyurun. 

OSMAN OÜMÜSOoLU (Tstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; müzakere edi
len tasarının birinci maddesi sebebiyle söz almak 
ve Yüce Senatonun vaktini israf etmek aslında 
abestir. .Fakat bir hususa işaret edeceğim, öner-
're sahibinin beyanına karşı. Aslında bugün mev
cut mevzuat, yüksek tahsili bitirenlere yedek su
baylık hakkını veriyor. Bu tasarı da aynı şeyi 
teyidediyor. Yalnız Yedek Subay Okulunu bi-
tirmiyen eski harb okulu öğrencilerine bu kanun 
'aşarisi subaylık hakkım teslim ve teyidediyor. 
Aslında harb okulunda talim, terbiye görmüş ve 
vedek subaydaki tedris programından ve devre
sinden uzun süre askerlik sanatiyle meşgul ol
muş öğrencilere, bu kanunla böylesine bir hak
kın tanınmasında sakınca yoktur. Aslında yüksek 
öğrenim yapmış bu çocukları yeniden böyle bir 
tedrise tabi tutmak, yeniden yedek subay oku
luna sevk etmek fuzuli ve manasız bir hareket ola
caktır, tasarı yerindedir, takrire iltifat buyuru 1-
mamasmı arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, tasa-
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rı tetkik edildiğinde görüyoruz ki, mesele bir yön
den ele alınmış. O da şurası, bunlar bir yedek 
subayın tahsil süresinden fazla tahsil görmüş ve 
onun tahsili «esnasında altı aylık yedek subaylık 
okulu devresi esnasında öğrendiklerini asgari mâ
nada öğrenmiş lâzım gelir esbabı mueibesi ile 
bunların yüksek tahsile devam etmeleri halinde 
yedek subay sayılabileceği nokta i nazarından ha
reket edilmiştir. Belki bu veçhesiyle şu tasarı 
hakir Fakat ben bir başka yönden bu meseleye 
dokunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bilirsiniz, hepimiz 
yüksek tahsil yapıp yedek subay okuluna gitti
ğiniz zaman orada bilgi ile beraber onun ötesinde 
bir şeyler isterler bizden . Ye çavuş çıkma
mak için, yani bir gizli sicil ile bu subay olmaz 
diye bir yazı geldi mi, gitti. Sonbaharda da dip
loma alsanız, gayet de gazel not alsanız herkesten 
de fazla çalışsanız yedek subay olamazsanız. Çün
kü bunun bir espirisi, mânası var. Asker arkadaş
larım daha iyi bilirler. Ben isterdim ki, benim 
gibi yedek subaylıktan ötede askerlikle ilgisi ol-
mıyan bir insan, değil orduda çalışan arkadaşla
rım ve bugün şu anda Senatoda bulunan arkadaş
larım, meselenin bu yönüne dokunsunlar. Nedir 
arkadaşlar bu? Subay olabilmenin mânevi vasıf
larını aramak... Görüyorsunuz ki, Millî Eğitim 
Komisyonu bunun üstünde haklı olarak durmuş, 
mânevi vasıflar aramıştır. Xedir bu arkadaşlar? 
Ortada bir hakikat var. Bu talebeler birinci ve 
ikinci sınıfta iken Devletin meşru nizamına kar
şı gelmişler ve silâha sarılmışlar, mahkeme tara
fından bir kısmı mahkûm olmuş bir kısmı ise, 
uzak - yakın bu hareketle ilgili göründüğü için 
Yüksek Disiplin Kurulu tarafından subaylık mâ
nevi vasfım haiz değildir diye ilıracedilmişler. Siz 
hangi espiri içinde gelip de, bu mânevi vasfı ik-
tisabetmişierdir, diyorsunuz? Hayır. Çünkü on
dan sonra bunların askerlikle alâkaları kalmamış, 
ne yapmışlar? Ya terk etmişler yeni bir bayata 
atılmışlar veyahut da bununla ilgisi olmıyan bir 
sivil mektepte yüksek tahsil görmüşler. Ama dik
kat buyurun, subaylığın mânevi vasfı olarak ara
nılan niteliğin hiçbir şümulü ve alâkası olmıyan 
bir başka meslekte çalışmışlar. Diploma almış
lar. Burada eğer diploma almışsa siz onu otoma-
tikman subay ediyorsunuz. Eğer almamışsa, asker 
olarak bırakılır diyorsunuz. Olamaz bu arkadaş
lar, mümkün değil. Çünkü o insan yüksek tahsi
line devam edip diploma aldığında yedek subay

lıkla hiçbir ilgisi yok. Mektepten disiplin yolu 
ile ayrıldığı tarihten sonra ne yüksek tahsile gi
den ve ne de gitmiyen hiçbir suretle subaylığa 
ait bir tahsile devam etmemiş ve mânevi vasfı, su
bay olma bakımından niteliği haiz olma bakımın
dan bir imtihandan geçmemiştir. O halde müsa
ade buyurun bu arkadaşlar yüksek tahsile de
vam ettikten ve diploma aldıktan sonra eğer bu 
buhranı atlatmışsa, yani kendisini o buhrana sevk 
eden sebep ve âmilleri kafasından ve gönlünden 
tamamen silmişse eğer o da, yedek subaya gidip 
altı ay okuduktan sonra kendi komutanları ve 
subayları tarafından memleket için faydalı olur, 
subaylık mânevi vasfını iktisabetmiştir derlerse, 
ondan sonra diploma alırsa sonra bu subay olur. 
Aksi takdirde biz bunlara iyilik yapalım derken 
memlekete fenalık yapmış oluruz arkadaşlar. 
Dikkat edin bir çelişme vardır. Geliyor en yük
sek bir askerî otorite bunların mânevi vasfı kal
mamıştır, subay olamazlar diyor, Ordudan ihra-
cediyorlar. Ye bunun üstünde hiçbir muamele ya
pılmıyor, kt'slnieşivur. Siz geliyorsunuz bunların 
bu mânevi vasfı her lumgi bir suretle İktisabettiği 
yoranda en küçük bir emare bulunmadan bir ka
nunla bunlara subaylık hakkını veriyorsunuz. Ye
renleyiz arkadaşlar. Parlâmento bu kadar yanlış 
bir espri içinde bunun kanunlaşmasına giderse, 
çok özür dilerim, affedersiniz iyi subay olanın ya
nına mânevi vasfı subaylığa tamamen lâyık olan
ların yanma şüpheli olan kimseler hakkında bir 
başka tasarrufla ordudan ayrılan kimselerin ye
niden aynı hiyerarşi ve aynı yoldan aynı metot
la iyilikleri ve mânevi vasıfları iktisabettiği yo
lunda en küçük bir delil olmadan geçirip ordu
nun içine sokuyorsunuz. Yedek subay olarak da
hi hayır. Çünkü benim nazarımda yedek subay 
ile muvazzaf subayın uzun boylu bir farkı yoktur. 
Rütbeleri derecesinde muayyen vasıf ve fonksi
yonları vardır. Salâhiyetleri derece derece hu
dutludur. Fakat o da subaydır, o da subaydır. Bi
risinin eline orduyu verirsiniz, birisinin eline tü
meni, birisinin eline takımı verirsiniz. Ama mesu
liyeti taşıyabilecek kudrette değilse bu yoldan gi
dip diploma almak suretiyle iktisabedenlere verir
siniz. Görüyorsunuz ki, bu espri ve bu anlayış 
içinde şu tasarıyı tetkik ettiğimizde bunları bu
lamadık. 

Muhterem arkadaşlarım, burada müsaade bu
yurursanız, Millet Meelisnıde kabul edilen met
nin, arkadaşımızın teklif ettiği yolda bu esasın 
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kabulü ile yeniden altı aylık bir süre yüksek tah
sil diplomasını almasından sonra muhakkak ki, 
bir terbiye, bir tahsile tabi tutuluyor, altı aylık 
müddeti her haliyle iyi 'geçirdiğini, hocalardan, 
kumandanlardan, mesul kimselerden iyi not al
mak suretiyle iktisabettiği yolundaki bir diplo
mayı almalariyle subay olma imkânıma verilme
si en âdil yoldur. Bu altı ay zarfında bu kimse
ler- büyük bir mağduriyete ele duçar olacak de
ğildir. Mektepten çıktıktan sonra nasıl ki, bir 
zahmetle senelerce okuyup, yüksek tahsil diplo
masını almak gayreti içerisine giren, onların altı 
ay daha gidip yedek subayda okumaları kendileri
ne bir zahmet değil, fakat memleket için bu su
baylığın mânevi vasfını ihraz etmiş olmaları ba
kımından mutmain olma ve buna evet diyebil
mek için bu hiyerarşik yoldan gitmeleri, bu me
suliyeti müdrik subaylardan, kumandanlardan 
«evet subay olur» diye kanaat notu almak şartı 
bedihidir. Çünkü bugün kumandan çıkmış, hayır 
senin mânevi vasfın yoktur, subay olamazsın, 
uzaklaştırılmışsın demiş, siz getiriyorsunuz, Par
lâmento olarak, hayır diyorsunuz, ihtisas erbabı
nın bu tasarrufuna karşı hiçbir esbabı mucibe ile
ri sürmeden, hayır diyorsunuz, subay yapıyorsu
nuz. Bilmiyorum, elimizi vicdanımıza koyduğu
muzda her halde bu şekildeki tasarrufun haksız
lık olmıyacağı yolunda benim kanaatim tanıdır. 
Eğer iltifat buyurursanız arkadaşımın teklifiyle, 
daha doğru, daha iyi yolu bulmuş oluruz. Beni 
dinlediğiniz için hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Gümüşoğlu. 

OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, tekrar 
aynı konu üzerinde görüşmek üzere söz aldığım 
için evvelâ özür dilerim. 

Muhterem arkadaşım Kalpaklıoğlu, meşru ve 
müesses bir nizama karşı gelen harb okulu öğ
rencilerine disiplin yolu ile verilen cezanın âdi 
cürüm işlemiş bir suçlu gibi bir arada tutmaya 
imkân olmadığını elbette kabul etmemiz icabet-
mektedir. Zira, bu yönden suçlu olanlar aidoldu-
ğu mahkemece tecziye edilmiştir. Disiplin yolu 
ile tecziye edilenler hele hukuk mantalitesi içe
risinde ayrı tutma, ayrı görmek zaruretiyle kar
şı karşıya tutmaktayız. Disiplin yolu ile bir okul
dan uzaklaştırılan bir öğrencinin şu veya bu 
hakkının yeniden alınması bahis konusu olmadı
ğı gibi bu tasarıda mevcudolmıyan bir hakkın 

kendilerine teslimi bir atıfet şeklinde askerlik
ten muafiyeti de bahis konusu değildir. Ancak 
rejim meselelerinin münakaşa edildiği, dalgalan
dığı bir ortam içinde bu harekete tevessül eden 
masum birtakım insanların sadece disiplin yo-
liyle tecziye edilmesi kâfi görülmüş ve onları 
tekrar cemiyete faydalı bir insan olarak iade 
etmenin şartlarını hep birlikte mütalâa etmiş bu
lunmaktayız. Ben yine şu kısa devre içinde iki 
üç sene sonra bu gençlerimizin yüksek okulları 
bitirmiş olsalar dahi bitîrmiyenlerin dahi asker 
olarak orduda hizmet görmelerine taraftar deği
lim. Bunların aslında mektep sıralarında harb 
okullarında geçen devreleriyle bizim kadar as
kerlik yapmış olmaları bir bedâhattir, bir ger
çektir. Şimdi tekrar bunların yüksek okulu bi
tirdikten sonra altı ay süre gibi bir müddetle, 
yedek subay okulunda olduğu gibi bir tedrise 
tabi tutulmasında cemiyet için, memleket için bir 
fayda görmemekteyim. Aslında askerlikte geç
miş hizmetleri ve süreleri de bizden her birimiz
den daha uzunca olmuştur, daha fazla olmuştur. 
Eğer bu hak kendilerine teslim edilmediği tak
dirde bu genç arkadaşları mütemadiyen cemiyet 
içerisinde suçlu psikozu ile karşı karşıya tutmak, 
onları, o töhmetin altında bulundurmak bize yi
ne bir fayda sağlamamaktadır. Eğer bir harb vu
kuunda fevkalâde bir zaman için de seferberlik 
ânında bunlan hizmete davet etmemek gibi bir 
düşünce de olamıyacağma göre, yüksek tahsili 
olmıyan ve mektepte de muvaffak olmadığı tes
cil edilmiyen, yani Kalpaklıoğlu'nun dediği gibi 
muvaffak olmadığı için çavuş ç.ıkmıyan insanla
ra da, yüksek tahsil görmüş insanları da er ola
rak çalıştırmayı hakikaten uygun mütalâa ede
mediğim için ben bu takririn aleyhinde konuşu
yorum, özür dilerim. Hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Öztürkçine. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Grup adına 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın öztürkçine, 

grup adına konuşma talebi var. Buyurun Sayın 
Kılıç, C. H. P. Grupu adına. 

O. H. P. GRUPU ADINA MUHÎTTlN KILIÇ 
(Konya) — Muhterem arkadaşlarım, hislerden 
tecerrüdederek, aklımızı, mantığımızı kullanma
nın lüzumuna inandığım bir kanun tasarısı üze
rinde söz almış bulunuyorum. 

Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşımızı dikkatle 
dinledim. Hassasiyetini yerinde bulmayıp, kendi-
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sini kınayacak değilim. Yalnız, bir hukuk man
tığından hareketle meseleye çözüm yolu bulmak 
lâzımgeldiğini, hislerden tecrrüdederek genç 
neslin bir zümresini teşkil eden arkadaşlarımıza, 
hattâ çocuklarımıza, bizim yaşımıza göre, bir çö
züm yolu bulmak inancında olarak söz almış 
bulunuyorum. 

Şöyle ki, şimdi bizim kabul ettiğimiz, kabul 
etmek istediğimiz Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma Komisyonunun kabul ettiği metinde, 
sarih bir keyfiyet ve diyor ki, «Harb okulu ile 
ilişkisi kesilen öğrencilerden, ilişiği kesilen baş
ka, mahkûm olup giden başka, 5 - 8 seneye, öyle 
değil mi Sayın özdilek? 

ilişkisi kesilen, disiplin yolu ile o zamanki 
duruma göre kim var idi, kim yoktu, kim katıl
dı, kim Talât Aydemir'e riayet etti, kimin Fethi 
Gürcan'a ne yaptığı, nasıl olduğu belli olmıyan, 
o kadar belli olmıyan ki, şu 184 kişilik Senato 
da acaba hangimiz oy verdik, vermedik, nisap 
var mı idi? Yok mu idi iddialarını her zaman 
tekrarlıyabildiğimiz içtimai olay gibi bir olayda 
kim katıldı, kim katılmadı, kim emre riayet et
medi, kim etti, kim eski kumandanının evine git
ti, kim gitmedi?.. Meçhul. Bugünkü mer'i niza
mımıza göre, tesbiti mümkün olmıyan bir ahval 
ile o günkü şerait ile hiçbirimiz çıkıp tenkid et
medik. Bunların ilişkisinin kesildiğini isabetli 
gördük. Bu durumda ilişiği kesilenler için bir atı
fet olarak bu madde getirilmek isteniyor. Hu
kukî mantık itibariyle şu noktai nazardan hare
ket edilmesi gerekir. Hâdise 20 - 21 Mayıs 1963 
tarihinde husule gelmiştir. Şimdi 4 seneyi müte
caviz bir zaman geçnvştir. Beş sene sonra, beş se
nenin ikmalinden sonra gecen gün 647 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinin tadili dolayısiyle belirt
tiğim gibi, memnu hakların iadesi yoluna bu ki
şiler başvurabilirler. Hukukun umumi kaidesi 
budur. Memnu hakların iadesini altı ay sonra 
istiyebilecek... 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Yok böyle bir şey. 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Kim bu
yurdu bunu, anlıyamadım. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın Gü-

müşoğlu, benim noktai nazarım ille memnu hak
lar iade edilir şeklinde değildir. Farzımuhal, bu 
böyle bir memnu hak olsa, yani ehliyeti iktisap 

bakımından diyelim, Sayın Gümüşoğlu belki si
zin hukuk noktai nazarınıza uymuyor ama, ben 
başka bir hukuk noktai nazarından hareket ede
rek arz ve izaha çalışıyorum. Beş sene sonra bu 
imkânsızlığı, bu hali ve mâniyi bertaraf etmek 
imkânında olan şahıslar için ıgelen bir tasarı ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. Açıkça söylüyorum 
ki, bunlar suça doğrudan doğruya iştirak eden 
şahıslar değil, her hangi bir şekilde disiplin yolu 
ile ilişikleri kesilenlerdir. Onun için, ceza bile al
mış olsalar beş senelik müddetin müruru ile 
memnu hakların iadesi mümkün olan bu şahısla
ra artık beş seneye çok yakın kalmış olan bir za
manda 4 sene, 4,5 sene, dört sene altı ay olduğu 
bir zamanda bir atıfet göstermek icabettiğine 
kaaniim. Başka şekilde de meşru Devlet nizamı
nı yıkanlara zamanı geldiği zaman af diye göste
rilen atıfetin böyle bizim evlâtlarımız kadar kü
çük yaşta olanlara, hayatın yeni çağında, yeni 
yeşertisinde olan fidanlara tatbikini ben adalet 
ölçülerine uygun buluyorum. Onun için öztürk-
çine'nin teklifini hak ve nasafet kaidelerine ay
kırı buluyorum. Bunun için grup adına bu öner
geye katılmıyacağımızı saygılarımızla arz ediyor 
ve son komisyon raporunun kabulünü Grup adı
na rica ediyorum, (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Dağlı. 
HAZIM DAĞLI (Çarikırı) — Muhterem ar

kadaşla rım, ihtiyat suibaylığı hr.kkı verilim ek is
tenen arkadaşların bu haklarına mâni olan bir 
hüküm, getirmiyoruz. Hâdise şu; bu arkadaşlar, 
o •gîünlkü mahkeme netieeısinide zaten atıfete 
uğramışlardır. Yani bunlar fiilen hâdiseye işti
rak eltmişlerdir. Ve fakat, bu çocukların bâzı 
telkinler neticesinde bu hâdiseye girdikleri için 
bu hâdiseye işifcirak ö'Jtikleri için affeıdilmişler-
dir. Ama ne yolda, subay olamamak vasfı ile. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vasıfta mekte
bini bitiren bir arkadaşlar yarın ihtiyat subayı 
gelip alcı ay tahsil gördükten sonra subay ola
caklar. Fakat gene Sayın KalpaJkboğlu arkada
şımın dediği gibi, bunların disiplin noktasından 
âmirleri, zabitleri bir karar verecektir. Bun
da ne sakınca var? Biz ihtiyat subay mektebin
de okunken, Souıibon ve HeiMer*beng üniversite
sinden mezun bir aıkaıdaş imtihana girdi, «imti
handa ben insanım, adanı öldürmem» dedi. İm
tihanda böyle dedi ve onu çavuş yaptılar. 
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Binaenaleyh mesele tamamen disiplin mese
lesi de değildir. Huikukî mesele de varıdır. Bu 
arkadaşlar mekteplerinde imtihan vermişlerdir 
ve imtihanda muvaffak olup da sulbay olma halk
larını iktisabetmiş insanlar da değil. Binaena
leyh, belki bu arkaadşlar çavuş da olacaklardı. 
Bunların hat behot çavuş olımak ihtimalleri de 
varken yüzde 50 sınıf geçmek ihtimalleri var
ken, bu imtihanı vermeden, bunlara bir kanun
la subay hakkı vermek, meslöke de diğer arka
daşlara haksızlık etmiş oluruz. Onun için biz 
bunun Millî Eğitim Komisyonunda uzun uzun 
münakaşasını yaptık ve neticede bu arkadaş
ların ihtiyat subaylığımdan geçmelerini ve mem
lekete daha faydalı olacaklarını ve orada ala
cakları subaylik halk ve vasıflarını tam kaza
nıp kazanamıyacaklarmı teısibit eltmek suretiyle 
memlekete daiha faydalı olacaikları kanaatiyle 
getirdik. Onun için arikadaşımızm takririne ilti
fat buyrulmasını ve aksi takdirde imltıiihan edil
memiş bu insanlara imtihansız subay olmak 
hakkını vermiş oluyoruz ki, bu adaletsizliğin 
tam kendisidir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İatanlbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Gümüşoğlu 
buyurdular ki, bu okulda okumuş olan kıymet
li yavrularımızın yeniden asker olması dıoğru 
değildir. Kanun, Millî Savunma Komisyonunun 
metni 1076 sayılı Kanunun şümulüne giren
ler yedek asteğmen olarak, yani yüksek okulu 
bitirmiş olan 20 - 21 Mayııs olaylarına karışmış 
olan yavrularımız Yedek Subay okuluna gitme
den, Yedek Subay akulundan mezun olmuş gibi 
asteğmen olaralk terhis edileceklerdir. Diğer
leri de okumuyanlar da er olaraık askerliklerini 
ikmal etmiş olaacklardır. Yani kanunun Millî 
Savunma Komisyonu 'kanununun ruhu buldur, 
Gelelim, Millî Eğitim Komisyonunun kabul et
tiği metnin ruhuna: Yüksek tahsile gitmiyen 
bu yavrularımız, yine askerlik yapmış gibi bu 
okullarda geçen müddetler askerlikte geç
miş gibi sayılacak ve bu ıkanun yürür
lüğe girdiği ıtariihıtan itibaren bunlar as
kere almmıyacak ve terhis muamelesi yü
rütülecek, er olaralk terhis edilecdkleıdir. Yük
sek tahsili bitirmiş olanlar da diğer yüksek tah
silini bitirmiş olan talebeler arasında faılk var

ıdır. Birinci faılk şudur: Bu talebeler Yedek Su-
ıbay Okulunu ikmal ektikten sonra diploma al
dığı takdirde, dikkat buyurunuz, diploma al
ması lâzımdır, yani yüksek tahsili bittiren tale
be, şahıs, Tütlk Ordusunda disiplin yönünden, 
ilim ve bilgi yönünden subay olmak vasfını haiz 
olacak, diploma alacalk, diğer diploma alan ar
kadaşlarla arsındaki fark budur. Bu 20 - 21 
Mayıs olaylarına karışan yavrularımız altı ay 
yedek subaylık hizmetini yapacak, diğerleri ise 
yedek subaylık hizmetini yapmıyaeak Sayın 
C. H. P. sözcüsüne burada cevap vermek iste
rim ki, 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Grupıınuz 
versin. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ben 
yeterim grupumun yerine. Önenge benim öner
gem oılduğu için müsaade buyurun. Muhittin 
Kılıç aırkadaşnmıızıa burada cevap vermek iste
rim ki, Türk ordusunda -evvelâ disiplin lâzım-
dir, ilim ve bilgi lâzımıdır. Yarın bir seferber
lik ânında ben yavrumu, sizler yavrularımızı 
'bu*yedek sulbay arkadaşları, yed'ek subay olmak 
vasfına haiz olmadan yedeık subay hakkına haiz 
-olımuş olan bu kişilere teslim edeceksiniz. Harb 
tekniğini bilmeden, disiplin yolunu bilmeden 
ben kolay kcAay yavrumu böyle atıfet ede
lim derken öldürmem ve valtamıımı teslim ede
mem. Kendisine güvenene bir atkadaş imtihana 
girer, imtihanda kazanır ve imtihanda muvaf
fak dlduıktan sonra da 'biziırn lûtfuımuızıla diğer 
emsallerinden 1,5 sene dalıa fazla yedek subay
lık yapacağına, altı ay yedek subaylık yapacak 
ve ondan sonra da terhis olacaktır. Önergem 
yerindedir, hak ve adalet kaidelerine da uygun
dur. Kabul buyurmanızı sizlerden hassaten rica 
ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, buyurunuz. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşılarım, iki noktada 
konu ayrılıyor, daha doğrusu iki istikamette 
konu yarılıyor. Yüksek tahsil yaptıktan sonra 
yedek subay olmak kaidedir, diye ortaya kon
du, üzerinde ısrar edilmedi. Bir de, 20 - 21 Ma
yıs alayları dolayisiyle ayrıllaniların yedek su
baylığını ispadedeeek bir tahsilden geçmiş ol
maması sekilimde ayrüldı. Sayın Kalpaklıoğlu 
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da buna ayrıca bir nokta ilâve etti. Disiplinsiz 
olarak subaylık yapamaz diye ayrılmış olan
ları nasıl olur da subay yaparız dedi. Şimdi 
değerli arkada şiarım, bu 1076 sayılı Kanunu 
tadil eden 97 sayılı Kanunun gerekçesini hatır
larsınız. Oradaiki nolktai nazar şu idi. «Yedek 
subay olmak yüksek tahsili bitirmiş olmak, 
yani böyle bir tahsil kademesinden geçmiş ol
mak, daha geniş kültürlü olsun, daha iyi 'kav
rasın meselesinden dolayı değildir. Şundan do
layıdır: Bir zamanlar ortaokul mezunu da ye
dek subaydı. İhtiyacınız varışa yapacaiksınız. 
Emir kumanda nıalkaımlaırını rütbesiz bıraka
mazsınız. Ama bir zaman gelecek ki, yüksek 
tahsili görenler çoğal a çaktır, bcppsini yedek 
subay yapamazsınız; çünkü emir kumanda ma
kamları buna müsait değil. Bundan doğmuştu 
'o. Gerekçede de acıktır. Birçok memleketlerde 
testle yapıyorlar bu işi. Kendi toplum yapıla
rına, düşünoe tarzlarına daha müsait, - lise 
mezunu dâhil, öteki de dâhil - testle yapıyor, 
çünkü askerlik, bilhassa bu küçük kumamda ve 
şevki idaresi ayrı bir liderlik vasfı ist iyen şey. 
Bu, mutlaka yüksek tahsilini yapmış adamda 
bulunur, mânasına gelmez. Nice lise tahsili 
yapmış insanlar var ki, bu türdü kumanda ma
kamlarında çok muvaffak oluyor. Onlar öyle 
sistem tatbik ediyorlar, testle yapıyorlar. Biz 
daha henüz bunu yapamadık, belki ilerde ge
lecek. Biz de o zaman şöyle yaptık: Yüksek tah
sili görmüş olanların üstünlükler yapısın, dola-
yrsiyle miktar azalsın. Binaenaleyh nokta i na
zar bu olduğuna göre, lise mezunu olanlar ye
dek subay olamaz, çünkü külfet meselesidir, 
yüksek talısüM olanlar olsun, 'değil, hoş 
öyle denmedi ama, bu noktayı açıklamak is
terim, gaye budur. Öteki kısma gelinde: 

Muhterem arkadaşlarım, bir de 22 Şubat 
olayları vardır. Yalnız bu değil. O günün şart
ları, her olayı hazırlıyan kendi şartları içerisin
de ittifakla gelip dedik ki, hiçbir takibe uğra-
masınlar bunlar. Ordu disiplin yolu ile yapaca
ğını yapsın. Yapıyor ama silâhlı hareket is: 
öbürü de silâhlı bir hareketti veya değildi, tah
kik edil'medıi. Zannediyorum 50 sayılı Kanunila 
'kestik bir hudut, toplumun şartları, siyasi 
şartlar öyle icab ettirdiği için öyle yaptık. Ya
rın İm arkadaşlar da seferberlik vukuunda ve
ya celp vukuunda askere alınırsa, generali, 
kurmay albayı ve sairesiyle aynı rütbesiyle gel-

miyecek mi orduya'? Gelecek. Demek ki, misal
ler var. Hattâ daha büyük misaller var. Bu 
misalleri vermekten maksadım, gelip tümene 
teslim olacak insan var. Aynı hâdiseden ayrıl
mıştır. Halbuki aynı mantıkla haraket edersek, 
böyle bir hâdiseden ayrılmış bir kişiye tümen 
verilir mi ? Talkım verilir ama, tümen belki biç 
verilmez. Bu noktadan gitmedik o zaman. O 
günün siyaısıi santiarı içerisinde yürüdük. Sos
yal şartlar içerisinde yürüdük de öyle yaptık. 
Bunun gibi daha misaılıler var. Burdan intikal 
edince kimse bir soy dcimedi zaten. 20 - 21 Ma
yıs olaylarından sonra Silâhlı Kuvvetler Ku
mandanlığı böyle bir lüzum -görmüş, bunun 
münakaşası biraz güçtür. Yani bu lüzum doğ
ru mudur, yanlış mıdır meselesini Parlâmento 
açısından, siyasi açıdan, hukuk açısından ele 
almak doğru değildir. O günkü şartlar içeri
sinde böyle yapmıştır. Öyle doğru görmüştür. 
Böy doğru gördüğünü Paılânıeuıto da doğru 
gördü onun içdıı ses çıkarmadı. Yalnız bir ar
kadaşımız. zannediyorum Sayın Gümüşoğlu ar
kadaşımız torna s etti. Muhterem arkadaşlar, ye
lek subayda gördük, gece alarm emrini aldınız, 
çıkıyorsunuz dışarı. Kanaatimce buna iştirak et
miyordum diye silâh kaldıran olur mu Elinizi 
vicdanınıza koyun. Yani mukabil isyanı yap
sın. Yari baısit olarak bu misali verilim. Durum 
da budur. Ama durum bu olmasına rağmen Ge
nelkurmay bu işe bulaşmıştır. Muvazzafı or
dudan uzaklaştırdı onu da kabul ediyoruz. Hâ
dise de bu. Şimdi hukukî açıdan mütalâasına 
girmek istemiyorum. Gelirse saati erce burada 
konuşmak imkânı vardır. Yüksek Disiplin Ku
rulu kararı hakkında saatlerce konuşmak im
kânı vardır. O çok başka yollara gider o za
man. 

Değerli arkadaşlarıım, şimdi Hükümet de 
katılıyor bu işe. O da mühim bir mesele. Hükü
met deyince Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı 
da vardır işin içinde. Hükümetten ayrı değil 
ki. O da katılıyor, Millî Savumma Komisyonu 
katılıyor. Millî Savunma Komisyonunun içinde 
uzun senelerini bu nıesleke vermiş değerli ar
ka daşlarımız katılıyorlar. Böyle bir yol bul
duk. Belki şöyle bir mülâhaza, da hâkim olabi
lir. Bâzı hâdiseler var ki, kendisinin icabettir-
diği zaman gedmeden de silmem elidir. Bunların 
orduya hemen gedip ordu içerisinde görev al
maları belki mahzurludur da - bir zaman ölçü-
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sü içerisinde - belki böyle miütta'lâa edilebilir. 
Yaraları tedavi eden zamandır. Yoksa bu nokta 
da bizi, hemen ordu içıeriiısime götürüyor. 

Yüksek tahsil meselesine gelince; hepsi hemen 
hemen yapıyorlar, veya çoğu yapıyorlar. Ne ola
cak sonra Yedeksubay Okuluna gidip İçinde bir 
şey varsa çıkaracak mı bunu, mümkün mü çı
karmak? Zaten gelecek, o da o çorbadan nasibini 
alacak ve gidecektir. Zannetmeyiniz ki, orada 
eğer hepsi onların isyancı insanlarca aynı isyan
cılığı Yedeksubay Okulunda hüviyetlerini belli 
edecekler. Ha, bu daha adam olmamış denecek... 
Açık konuşalım, böyle bir şey de olmıyacak. Ge
lecek ve gidecek. Ondan sonra kıtasına karışacak, 
kıtada hemen kendisinden bir evvelki devreler 
veya kendisinden bir sonraki devreler var. Üsteğ
men, yüzbaşı arkadaşları var. Bakın neler doğa
cak... Üsteğmen, yüzbaşı arkadaşları var, emri 
kumanda münasebetleri başlıyacak aralarında. 
Büyük mahzurları var arkadaşlarını. Onun için 
uzunca bir müddet ordu içine sokmamanın bir 
bakıma da faydası vardır. Yani Hükümetin 
noktai nazarı da budur. Daha teferruatına in-
miyeceğim, zamanınızı almamak için. Şimdi dip
loma ve geçirdiği tahsil mevzuuna gelelim. Bu
na itimat edin. Askerî liselerden gelmiş, askerî 
lisenin içinde belki meslekle ilgili dersler yok 
ama takdir edersiniz ki, askerliğin ilk ve temel 
şartı da disipline alışmak, inisyatifi, bu disiplin 
içinde kullanabilmek yetişini kazanmak, 

Bunları askerî liseler oldukça verir. Harb 
okuluna gelince, harb okulu çok sıkı bir eğitim 
takibedivor. Sabahın erken saatlerinden gecenin 
geç saatlerine kadar umumiyetle yaz devrelerinde 
çok kısaltarak sıkı bir eğitim takibediyor, öğre
nim takibedivor. Bunların, Sayın Komisyon üye
leri arkadaşlarımız, Hükümet, bunların saat
lerini de çıkarmış. Bu saatlere baktığımız vakit 
hakikaten Yedeksubay Okulunda verilecek öğre
nim ve eğitimi şimdi vicdanla hareket etmek lâ
zım, doğru, İnsan acaba o eğitimi görmemiş mi, 
diye düşünmek icabeder. Ben bir şey demiyo
rum. O eğitimi görmüş mü görmemiş mi? Bir ar
kadaşımız çocuğumu teslim edemem, dedi. Mese
lâ Öztürkçine... Hakikaten görmem işse edilmez. 
Ama emin olunuz ki, görüyor. Çünkü, 1 nci sı
nıf içinde 7 av okumuştur, 2 nci sınıfta hele, iki 
sene tahsil görmüştür. Yani bu çocuk orada iki 
sene boş otunnadı ki. Sabahtan akşama kadar ta-
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kim 'kumandanı, tek er eğitiminin her safhasından 
geçerek bunu yaptı; itimat buyurun. Yani bu o 
noktada açık vermemiş olmaları lâzım. 

Sonra bir noktaya daha temas edeyim. Eğer 
tetkik ettinizse, Yüksek Disiplin Kurulu kara
rının teferruatına, mevzua girmiyeceğim ve mü
nakaşasını yapmıyacağım, bu öğrencilerin hemen 
hemen hiçbirisinin harb okulu hayatı içerisinde 
disiplinsizliğe mâruz büyük bir hareketinin gö
züktüğüne dair hiçbir işaret yok. Tam subay çık
maya yakın olan 1,5 seneyi mütecaviz harb oku
lunda bulunmuş ama sicilinde de disiplinsizliğine 
ait hiçbir kayıt ela yok... Sadece o siyasi hâdisenin 
arzu edilmiyen hâdisenin sebebiyle subay olamaz 
diye bir hükme bağlanıvermiş. Çocuğun kaderi. 
Orada iki sene oturmuş. Hiç böyle bir safhadan 
geçmemiş. Bunlar da var muhterem arkadaşlarım. 

i Yani vicdan ölçüleri içinde reylerinizi kullanabil
meniz için bu noktaları açıklamak istiyorum. Bü
tün bunlardan hareket ederek meseleyi ele ala-

t 

lım. Hemen ordu ile temas ettirmeme noktai na
zarı da bir değer kazanır. Zannederim, Hükü-
metin de payı var bu görüşte. Binaenaleyh' mah
zurları var, kıtaya hemen giderlerse mahzurlar 
var. Üst ast durumuna düşecekler, birçok ba
kımlardan. Kâfi eğitimi görmüştür. Bu hâdise 
meydana çıkıncaya kadar sicillerinde böyle bir 

• şey yoktur, olsa zaten, çıkarılırlardı harb oku
lundan, harb okulunda tutmazlardı. Yoktur sicil
lerinde böyle bir şey. Misal de gösterdim, on
dan evvel bir hâdise var ki, yarın askere alm-

3 dığı vakit tümeni rahatlıkla teslim edeceksiniz, 
1 gelecek disiplinsizlikse, onda, öyle dendi, öyle 
1 tescil edildi, kayıtlara öyle geçti, -Parlâmento 
- kayıtlarına da öyle geçti. O hâdise için tanımışız. 

Bunlar subaylık kademesine dahi yükseliri emiş, 
talebe ruhiyatı içerisinde idi. Yeni kazanacaktı 
bu işi, kader yardım etmedi, kaybetti. Bir atıfette 

t bulunursanız faydalı olur. 
Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN —- Sayın Tarlan, buyurun. 

CEMAL TAKLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, üzerinde ko
nuşmakta olduğumuz kanun tasarısı şahsen şu 

:. anda hissediyorum ki, hususiyeti olan bir kanun 
tasarısı. Kaderin kendilerini böyle bir arzu 

i edilmiyen bir akıbete sürüklediği bir avuç genç 
i arkadaşların hakkında çok ciddî bir karar al

mak üzereyiz. Dinledim, gayet dikkatle dinledim, 
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bir kısım arkadaşlar, bu arkadaşların mektep
ten çıkarılmış olmaları sebebini dikkate alarak 
tekrar orduya subay olarak gelebilmeleri için bir 
ikinci süzgeçten, yani Yedeksubay Okulunda 
tekrar bir süzgeçten geçmelerini ve kanaat ge
tirildikten sonra bu emanetin kendilerine teslim 
edilmesini ileri sürmektedirler. Haklı görünü
yor. Diğer taraftan arkadaşlarımız, bunlar, o 
günkü şartlar ve hâdisenin tesiri ile belki 
hâdisenin içinde olmadan, tesadüfen bu olaya ka
rışmışlar. Esasen suçlan olsaydı mahkeme hu
zuruna çıkarılacaklardı. Bu da bulunmadığı için 
disiplin bakımından mektepten ilişkilerini kes
miş] erdir, diyorlar. Şimdi bu arkadaşlar eğer 
bu hâdise olmamış olsaydı bugün dört senelik, 
ordu saflarında özledikleri subaylık sıfatiyle 
kumanda mevkilerinde olacaklardı. Bu, onlar 
için hakikaten çok tahammüllü güç bir sonuçtur. 
Şimdi mesele üzerinde vicdanlarımızla karşı kar
şıya kalarak çok salim bir karar verebilmemiz 
için hir de Hükümet ne diyor, şunu da bir an-
lıyalım dedim. Hükümeti aradım, bulamadım. 
Gittim Sayın Komisyon Başkanından sordum, 
dedim ki, siz bu hükmü getirirken Komisyonda 
Hükümet var mıydı? Orada da yokmuş. Temsil
cisi var... Ama, Hükümetin de bu mevzuda biz
lere verecek izahatı çok kıymetli olacaktır. Sayın 
Bakan buraya gelip bu mevzuda izahat lütfettik
leri takdirde - ki, onu da istitraden arz edeyim -
öbür taraftan bir kanun müzakeresi dolayısiy-
le bulunmaktadır, onun için burada bulunma
dığını tesbit etmiş bulunuyoruz. Kanaatimizce 
bu mevzuda bir karar vermeden bir de Hükü
meti dinlemekte fayda vardır. Diyebilirsiniz ki, 
arkadaşlar, Komisyon ve Komisyonun vereceği 
izahat kâfi gelmez mi? Elbette gelir. Ancak Ko
misyon noktai nazarını açıklamıştır. Yani bu 
arkadaşlar hakkında bu kanunu çıkartmak sure
tiyle bunların yüksek tahsil yapmış olanlarına 
yedeksubaylık hakkının tanınmasını zaten evvel
den tesbit etmişler ve kabul etmiş bulunmakta
dırlar. Şimdi bu doğru mudur, değil midir? 
Sayın Öztürkçine'nin teklifi üzerinde görüşüyo
ruz, ona uymak lâzım mıdır, değil midir husu
sunda eğer Sayın Hükümet görüşünü gelip bu
raya, bize izahat verirse tahmin ediyorum, daha 
iyi tenevvür etmiş oluruz ve daha vicdanlarımı
za karşı isabetli karara bizleri sevk etmiş olurlar. 
O bakımdan ben Sayın Hükümetten izahat verme
sini teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Okurer, usul hakkında 

mı, yoksa esas hakkında mı söz istiyorsunuz? 
(Saat tamam sesleri) Saatin dolduğunu söyli-

yenler de var. 
CAHİT OKURER (İzmir) — Madde hak

kında. 
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyurun. 

Yalnız saat 19,00 olunca Heyetin kararını ala
cağız. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, tetkikinizde görü-
vorsunuz ki, bu tasarıda Hükümet verilen tak
rir gibi düşünmektedir meseleyi. Arkadaşımın 
ifade buyurduğu gibi, Hükümet fikrini söyle
miştir. Yani 6 aylik bir tahsilin zaruretini gör
müşler ve ona göre tasarıyı getirmişler. Teması
mızdan aldığımız netice şu : Orduda böyle dü
şünmüş olacak ki, bu meseleyi, Hükümet tasarı
yı böyle getirmiş bulunmaktadır. Şimdi, mese
le orduya ait bir mesele, bir disiplin meselesi ol
duğuna ve Hükümet de 6 aylık bir tahsilin za
ruretini ifade ettiğine göre, bu tezi müdafaa 
biraz daha kolaylaşmaktadır. Mücerret komisyo
nun altı aylık tahsili lüzumsuz addederek yük
sek tahsil yapmak şartına bağlayıp diploma 
vermek düşüncesi bu şartlar altında biraz daha 
zor müdafaa edilir. Muhterem arkadaşlarım, 
baktım bu komisyonun fikrini müdafaa eden ar
kadaşlara, meseleyi başka zaviyeden mütalâa ve 
müdafaa ettiler. Affetmek; şimdi, arkadaşlar, 
bir mesele şümullü olmazsa, bir kütleye, bir ca
miaya, ileride büyük bir meselenin feci şekle 
bürünmesini âmil bir sebebolmazsa bir af çok 
daha kolay olabilir. Fakat siz bir afla hir diplo
ma veriyorsunuz, Parlâmento af ediyor. Af edil
mez mi diyor ve diploma veriyor, subay yapı
yor. Ben biraz Parlâmentonun fonksiyonu için
de bağdaşır görmüyorum bu düşünceyi. 

Muhterem arkadaşım bunlar şu kadar asker
lik yaptılar, askerî nitelikleri kuvvetlidir, dedi
ler. Biz meseleyi bu yönden almıyoruz. Ama 
diploma almamışlardır. Çalışkan bir talebe olabi
lirler; birinci, ikinci sınıfta olabilirler, ama pe
kâlâ sınıfta da kalabilirler. Muhterem Kaplan 
belksi sınıfının birincisi idi. Fakat diploma al
madan subay olamazdı her halde ve ben sınıfta 
şu kadar çalıştım da buraya kadar geldim. Bi
naenaleyh, ayrılırım diye de çıkmadı zannedi
yorum. 
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Ne zaman diploma aldıysa o zaman ben su
bayım diyebildi ama burada bakıyorum diploma 
olmıyan insanların diploma alabilir şeklinde 
kanunen müdafaa ediyor. Sonra dediler ki, bun
lar giderse kendileriyle beraber olanlar âmir 
olacak, bunu biz her zaman hayatımızda görü
yoruz. Benimle burada ortaokulda okuyan, ben 
üniversiteyi bitirinceye kadar yedek subaya va
rıncaya kadar asteğmen olmaya çabalıyorum, 
benim sınıf arkadaşım yüzbaşı olarak karşıma 
çıkıyor, bana kumanda ediyor. Birşey demiyo
rum, disiplinsizlik de olmuyor. Niye? O öyle, o 
sınıfta geldiği için bana kumanda ediyor. Ben 
de sivil hayattan geldiğim için pekâlâ mâkul 
karşılıyorum. Yedek subayda sınıf arkadaşları
mız bizim kumandanımızdı. Ben muvaffak ola
madığım için onun talebesi olmadım, muvaffak 
olmama rağmen oldum. Bu, bu. Bunun bir baş
ka izahını ben mümkün görmüyorum. Dediler 
ki, bâzı hâdiselerde subaylar ayrıldı. Bunlar yi
ne bir harb olursa gelecekler. Ayrıldı ama arka
daşlar onlar subaylık niteliğini kazandıktan son
ra ayrıldı. Niçin? Tekaüt edilerek ayrıldı? Ve 
subaylık rütbesini, subaylık evsafını ihraz etmiş 
ve rütbesini almış, kademelerden geçmiş, sicil 
almış kişiler olarak muamele gördü ve mütalâa 
edildi. Bunlar onların asgarisini iktisabetmiş de
ğiller. O kadar müdafaa ettiğimiz kimselerden 
istediğimiz ne? Topu topu altı aylık bir tahsil 
istiyoruz. 

Eğer Sayın Kaplan'm dediği gibi, bunlar 
'hakikaten bu niteliği haiz ise neden endişe 
iederler? Altı ay gitsinler okusunlar rahat ra
hat. Mademki bu askerlik meslekini biliyorlar. 
Mademki disiplinli, kendisimin ifade ettiği giıbi 
bunlar. Mesele yoktur. Karşısına bunların pe
şin hükümle çıkmıyoruz ki, biz. Kaldı M, ben 
ne kumamdan olacağım, ne de bunlara diploma 
verecek kimse değilim. Bunlara diploma vere
cek insanlar bunun müdafaasını yapsın. Yani 
bunlar tahsili tamamlamış bilinen kişiler olarak 
altı ay daha gitsinler, yedek subay okuluna, 
rahatça diplomalarını alsınlar, yedek subay 
olarak orduya katılsınlar. Sonra Sayın Kap
lan bu tasarrufun üzerinde durmak isteımiyo-
rum atma, bu pek de o zamanın şartları iç eri
şinde yüzde yüz haklılık ifade eder mi gibi bir 
şey izlhar ettiler. Bunun üzerinde ben de dur
mayacağım. Yalnız kendisine şu sualle bir me
seleyi vuzuha kavuşturmak isterim. İdari ma

kamlara, mercilere, mahkemelerle başvurmak 
imkânı zannediyorum vardır. Eğer bunları mü
talâa edeceksek bu yönü ile mütalâa edelim. 
Niçin ve neden? İdari makamlara, mahkeme
lere başvurmak suretiyle bu tasarrufum. önüne 
geçilmemiştir denmeye hakkımız yoktur. Eğer 
bunlara öavalben bu bir askerlik meselesidir. 
Hiçbir makama gidip de bunun iptali cihetine 
gidemez. Müzakere ve münakaşa mevzuubaihis 
olamaz, derseniz o zaman benim başladığım 
noktayı nazara tekrar avdet etmiş oluyoruz. 
Yani maddi bakımdan mânevi vasıflar aran
masının derkâr olduğu ve bunun üstü de birin
ci derecede durmanın lâzımı gayrı müfarik bir 
unsuru olduğu sulbaylığın mütalâası tekrar 
karşımıza çıkıyor. 

Muhterem ark adaşla mm, Sayın Kaplan yi
ne konuşmasının bir yerinde, Allah gösterme
sin bir harb olsa hiç kimsenin silâha sarılmıya-
cağını ve ben askere gitmemi diyeceğini tahmin 
etmiyorum, dediler. Biz de öyle zannediyoruz. 
Fakat bu zan başka şey. 

KADKt KAPLAN (Tabiî Üye) — Belki 
başkası söyledi, ben söylemedim Sayın Kalpak-
lıoğlu. (Hazım Dağlı söyledi sesleri) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Pardon, siz söylemedi iseniz, ben sizin ağzı
nızdan zaptettiğimi zannediyorum. Fakat ben 
bu fikrin karşısında olduğuma göre, fikir sizin 
veya Sayın Dağlımın değişmez, ben mütalâa
mı arza çalışacağım. 

Şimdi efendim bu memlekette harb çıkar
sa Allah göstermesin vatanı ve memleketi kur
tarmaya çalışırız, elbet kaçacak değiliz. Anıa 
fert olarak, silâhı amuzlamalk başka, bir de su
bay olarak ağır bir mesuliyetin altında başka
larının da mesuliyetini yüklenerek silâha sarı
lıp, ordunun başına geçmek veya içine girmek 
başka şeydir. Bizim de burada aradığımız nok
ta budur. Mesuliyet makamına geçecek bü 
kimselere, eğer bu niteliği haiz değilse, vermi-* 
yelim, diyoruz. O zaman bütün diplomaları, 
bütün talim ve terbiyeleri kökünden ve esasın
dan yıkmış değiştirmiş oluruz ve Parlâmento 
olarak Parlâmentonun dışımda fonksiyonu olan 
uzuvların, makamların yapabileceği işleri bir 
kanun, bir madde mevzuu şeklinde mütalâa et
mek suretiyle başka uzuvların vazifesini Par
lâmento olarak biz üzerimizle almış olacağız. 
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Zannediyorum bu, zaman zaman muhterem ar-
kadaşlaramın sılkletle ve ehemmiyetle üzerinde 
durduğu noktalardan birincisi oldu. Ben de 
aynı nıolktanm üzerinde duruyorum. Ve diyo
rum ki, Parlâmentonun fonksiyonu içinde dip-
'loıma meselesi mütalâa edilemez ve parlâmento
dan çıkacak bir kanunla biz her hangi bir kim
seye diploma veremeyiz. Bu bakımdan hakika
ten önerge haklıdır, yerindedir, buna göre de-
ğiştirilmeısi muktazidir. Yine arz ediyordum, 
Hükümetin fikri de bu yöndedir. Hükümet bu 
fiikne varırken şüphesiz ilgili makamlardan da
ha açığı ordudan ve ordunun ilgili mevki ve 
mencilerinde bulunan kimselerden fikir almış
tır. Hükümet de bunu bu şelkilde getirmiş ve 
•bu şekilde fikir beyan etmiş, fikrini açiklamış-
tır. Bu da her halde parlâmentonun böyle ince 
ibir mevzuda karara varırken bunun hangi es-
piri içinde mütalâa edilmesi lâzıımgeMiği mü
him bir nolktai nazar olarak calibi dikkattir. 
Tekrar söz aldığım, huzurunuzu işgal ettiğim 
için özür dilerim, arkadaşımın verdiği talkrire 
iltifatınızı teSkrar istirhamı ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Üç sayın üye söz almıştır, 
öbür taraftan da usulle ilgili bir önenge vardır. 
Bir sayın arkadaşımız balkan 'dinlendikten son
ra görüşmelere devamını istemektedir. Bu se-
heple usule ait bu Önergeyi okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

ıSaymı Başkanlığa 

Üzerinde görüşülen madde hakkında Hükü
met tarafından izahat verilmesinden sonra oy-
lammıasını arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Cemal Tarlan 

BAŞKAN — Oylanmasını mı, görüşlerin de
vamını mı Sayın Tarlan? 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Görüşme
lerin devamını. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Önerge hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu yurt dışında bulunmanın bâ
zı fevaidi oluyor tabi. Ben de Yüksek Senato
nun izniyle yurt dışına gitmiş bulunuyorum. 
Çok faydalar edindim, ama zararlarını da çeki

yorum. Çok ehemmiyet izafe edilmesi lâzım 
gelen şu kanunun şu maddesi hakkında malû
mat sahibi değilim. Bu zararlı oldu. Şimdi bu 
kanun müzakere edilirken bir arkadaşım çıkı
yor geçmişten bahsediyor. Hem diyoruz ki, 
evlâtlarımızı, kardeşlerimizi, rocuklanmızı kır-
mıyalım, onların lehine bir kanun çıkarmaya 
çalıştım. Hem de onları keşke bu kanunun ele 
almasaydmız diyecek kadar rencide ediyoruz. 
Memlekette huzurun, teessüsü geçmiş hadisele
rin eşelenmemesiyle temin edilir. Ben bu kana
at içindeyim. Bir diğer kıymetli arkadaşım çı
kıyor, bunlar hakkında verilmiş olan disiplin 
cezalarını bahis konusu ediyor. Bu cezaları bu
rada tetkik ve münakaşa etsek çok daha de
rinlerine gideriz. Yani kesinleşmiş olan yük
sek makamat tarafından verilmiş ve kesinleş
miş olan disiplin kararlarının münakaşasından 
daha kötü bir neticeye vararak onların yersiz 
olduğu imasında bulunuyoruz. Görülüyor ki, 
bir iyilik yapalım derken, bir müsbet hareket 
yapalım derken, birtakım münakaşaların içine 
girmek üzereyiz. Ve evlâtlarımızı, çocukları
mızı, kardeşlerimizi diye diye bir takım şahıs
ları rencide etmek üzereyiz. Ben hadisenin ba
site irca edilmesini rica ediyorum. Cemal Tar
lan arkadaşımın takririne, Hükümetin gelip 
burada izahat vermesi yönündedir. Buna işti
rak etmek istiyorum. Esbabı mucibesi şu muh
terem arkadaşlarım şimdi, bir ihtisas Komis
yonu var, başkanı çok kıymetli bir orgeneral, 
Sayın Fahri Özdilek, Enver Işıklar arkadaşım 
çok kıymetli bir Kurmay Albay, Refet Aksoy-
oğlu aynı şekilde değerli, Sadi Koçaş'm asker
likte ki kıymeti hepimizce malûm, bir general 
aynı seçim mıntıkamda bulunan Ural arkada
şım General, Aslan Bora aslan gibi bir albay. 
Bütün bu değerli askerlerden müteşekkil bir 
heyet, bir ihtisas heyeti gelmiş bir metin ka
bul etmiş. Ben bu metne itibar etmek mecburi
yetindeyim gibi gelir bana. Fakat diğer taraf
tan bir Millî Eğitim Komisyonu var, esbabı 
mucibesincle hiç bir şey yok, ama ne var: Tek
lif gerekçesinde izahı yapılmıyaeak hususlar 
var. Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı iza
hatı. Nedir bu Hükümet temsilcisinin tamam
layıcı izahatı, bu gerekçede mevcut değil. Şim
di hadiseyi telhis edersek Hükümet temsilcile
rinin tamamlayıcı izahatına ittiba eden Millî 
Eğitim Komisyonu, bir kararı varmış. Fakat 
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gerekçesinde Hükümet "temsilcilerinin tamamla
yıcı izahatı mevcut değil. 

Bir değerli komisyon, İktisat komisyonu 
bir metin getirmiş ki, ihtisaslarına hürmet et
tiğimiz komisyonun metninin muteber olması 
benim nâçiz kanaatime göre daha uygun geli
yor. Şu halde bu işin içinden çıkıp en sâlko. 
ibir neticeye va;rma!k için İhtisas Komisyonunun 
değerli eşhasının hazırlamış olduğu rapor hafı
zamızda kalmakla benaber, Millî Eğitim Ko
misyonunun derpiş etmiş olduğu, Hükümet 
temsilcilerinin de (buradaki izahatına dinleyip, 
hakikaten Muhittin arkadaşımın ve diğer arka
daşlarımın fikirlerinin şurada serd etmiş olduk
ları kıymetli fikirlerinin hepsini birleştirmek 
suretiyle salim bir neticeye varalım ve en 
iiyi neticeyi alalım. Şu halde Genna! Tarlan ar
kadaşımın takririne iştirak edelim. 

Hükümet temsilcileri derken, Millî Savunma 
Balkanı teşrif etsinler, benim çok değerli ko-
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misyonumun her biri birer devedişi gibi şahsi
yet olan, bu meslekte şahsiyeti olan komisyonu
mun fikirlerini cerh eden bir fikri mevcutsa. 
onun münakaşasını yapalım ve bu suretle ne
ticeye varalım. İstirhamım .budur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bu önergede Hükümetin ilgili 
Balkanın yani Millî Savunma Bakanının da bu
lunması ille görüşmelere devamı hususu derpiş 
edilmektedir. Bunun teminine kadar tehirini 
istemektedir. Bu hususu oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 'edil
miştir. 

16 Haziran 1967 Cuma günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere (birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,17 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

69 NOU BİRLEŞİM 

15 . 6 . 1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva-
nııMa açık bulunan bir Divan Kâtipliği seçimi. 

2. — Anayasa ve Adalet Komisyonunda açık 
bulunan bir üyelik iç'in 'seçim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tıevfik İnci'yc izin verilmesi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/588) 

4. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tevfik İnci'nin tahsisatının verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başknlığı tezkeresi. 
(3/589) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 

A - HAKKINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Ereğli Deimir ve Çelik Fahrikaları 

Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında 

kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senaitosu Malî ve İk
tisadi İsler ve Bütçe ve Plân Komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/162; Cumhuriyet Se
natosu 1/743) (S. Sayısı : 937) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 6. 1967] 

X 2. — «Ceza İşlerimde Karşılıklı Adlî Yar-
'dun Avrupa Sözleşmesi» nin uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kaimi olunan metni ve Cumhur'iyeit Senatosu 
Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turiztm ve Tanıtma 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/147; 
Cumhuriyet Senatosu 1/729) (S. Sayısı : 939) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1967] 

3. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle 
Yüksek Disip'in Kurulu karariyle harb okulun
dan ihrace'd'ilen öğrencilerin askerlik durumla
rı hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
ka'bııl olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (Millet Meclis'i 2/2, 2/66; Cumhuriyet 
Senatosu 2/209) (S. Sayısı • 942) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1967] 

X 4. — Tekel Genel MıtMürlüğü döner ser
mayesinin 1 750 000 000 liraya çıkarılması 
hakkın'daki kanun tasarısının Millet M'eclisince 
kalbul 'olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/263; Cum
huriyet Senatosu 1/755) (S. Sayısı : 943) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1967] 

X 5. 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Ge
lir Verigisi Kanununda değişiklikler yapılması
na dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Ka
nunun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncai 
ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesiinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kaibul olu
nan metni ve Cumhur i vet Senatosu Malî ve îk-



tisadi İşler vç Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/258; Cumhuriyet Se
natosu 1/754) (S. Sayısı : 944) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1967] 

6. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde 'değişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu

nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütee ve 

Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/238: 

Cumhuriyet Senatosu 1/757) (S. Sayısı : 945) 

[Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1967] 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

2 0 - 2 1 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu karariy-
le Harb Okulundan ihracedilen öğrencilerin askerlik durumları hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Millî Savunma komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2 /2 , 2 66; Cumhuriyet Senatosu 2/209) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 5 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 7 - 71689 - 2/2 - 2/66 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 5 . 1967 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu kara-
riyle Harb Okulundan ihracedilen öğrencilerin askerlik durumları hakkında kanun teklifi, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 24 . 11 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 4 ve 5 . 5 . 1967 tarihli 96 ve 97 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 22 ye 2 nci ek) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu % 

Esas No. : 2/209 24 . 5 . 1967 
Karar No. : 51 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 5 . 5 . 1967 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu karariyle harb 
okulundan ihracedilen öğrencilerin askerlik durumları hakkında kanun teklifi, ilgili Bakanlıklar 
temsilcilerinin de iştirakleriyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif gerekçesinde izahı yapılan hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı 
beyanlarından sonra, komisyonumuz Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen 
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kabulüne, havalesi gereğince Millî Savunma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulmasına, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar vermiştir. 

Bu kanunda 
Başkan Sözcü Kâtip 

İzmir Çankırı Denizli İstanbul 
Cahit Okurer Hazım Dağlı Hüseyin Atmaca Mebrure Aksoley 

C. Bşk. Seçilen Üye 
Zerin T üzün 

Bingöl 
Arif Hikmet 

İmzada bulunamadı 

Edirne 
Tahsin Banguoğlu 

İzmir 
İzzet Birand 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
Nevzat Özerdemli 

İzmir 
Ö. Lûtfi Bozcalı 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

Maraş 
Ahmet Tevfik Paksu 

Millî Savunma Komisyonu rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 2/209 
Karar No.: 50 

7 . 6 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 5 . 5 . 1967 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarı 
oy ile kabul edilen, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu karariyle Harb 
Okulundan ihracetdilen öğrencilerin askerlik durumları hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul edilen metninin, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda yapı
lan tetkik ve müzakeresi sonurida: 

Üniversite mezunu olnııyanların yedek subay olamıyacakları hakkındaki 97 sayılı Kanunla 
değişik 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince Harb Okulunu bitirmeden ayrılan bu tale
belerin yedek subay olamıyacakları, ancak, bu öğrencilerin askerlik eğitimini Harb Okulunda en 
mükemmel şekilde yapmış olduklarını göz önüne alarak askerlik hizmetini yapmış sayılmaları hak
kındaki Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonugörüşüne uyan Komisyonumuz bu kararı aynen 
benimsemiştir. 

Ancak Komisyonumuz, Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği 1 nci ma'dde 
2 nci fıkradaki, sonradan yüksek tahsil yapacak olanların arzu ettikleri takdirde Yedek Subay 
Okulunda okuyup, yedek asteğmen rütbesiyle 6 ay da kıta hizmeti yaptıiktan sonra terhis edil
meleri hakkmdaJd hükme şu sebeplerle iştirak edememiştir: 

a) Bu talebelerin Harb Okulu 1 nci ve 2 nci sınıfında gördükleri askerlik eğitiminin, ye
dek subay eğitiminin üstünde olduğu, 

b) Yaptıkları bir tahsil ve elde ettikleri bir bilginin daha altında bilgi verecek bir tahsile 
şevklerinin, verimli hizmet anlayışı ile telif edilemiyeceği, 

c) Bu öğrencilerin, gerek daha mahkemeleri neticelenmeden Disiplin Kurulu karariyle okul
dan çıkarılmış olmaları ve daha sonra mahkemenin de % 95 ini beraat ettirmiş olması ile tebellür 
eden özel durumları, gerekse yüksek tahsil yapmıyanlarm muvazzaf askerlik hizmetlerini yap
mış telâkki edilmeleri şeklindeki birinci fıkra hükmüne uyan özel ve istisnaî durumları muvacehe
sinde, sonradan yüksek tahsil yapacak olanların da bu özel duruma uygun bir statüye tabi olma
ları düşüncesi, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 942) 
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d) Bilhassa ve en önemli nokta olarak, içlerinden 1 300 den fazla talebenin halen yüksek tah

sil yapmakta oldukları göz önüne alınarak, bunların kısa bir süre sonra 'büyük kütleler halinde 
yedek asteğmen rütbesiyle orduda hizmet etmelerinin, idari psikolojik ve ordu disiplini yönle
rinden çok mahzurlu olacağı cihetle, yüksek tahsilini tamamlıyarak 1076 sayılı Kanunun şümulüne 
girenlerin de (tıpkı yüksek tahsil yapmayanlar gibi) muvazzaf askerlik hizmetini yapmış telâk
ki edilmeleri, 

e) Ancak bunların iktisabettikleri bu hak ve Harb Okulunda kazandıkları askerî bilgilerin 
yeterliği göz önüne alınarak, yedek asteğmen rütbesiyle hemen terhis edilmelerinin, hem şahıs hu
kuku, hem meslek hususiyeti, hem de memleket şart ve menfaatlerine daha uygun olacağı kabul 
edilmiştir. 

Komisyonumuz bu görüşle 1 nci maddeyi tamamen değiştirmiştir. 
Yukarda izah edildiği üzere, Harb Okulundan ilişiği kesilen öğrencilerin, askerlik durumlarına 

ilişkin işbu kanun teklifinin, biran önce kanuniyet kesibetmesi için, Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi kararını tda muhtevi bulunarak Yüksek Başikanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tabiî Üye 
F. özdilek 

Bu Töklifte Sözcü 
Kâtip 

Samsnn 
E. Işıldar 

Tabiî Üye 
R. Aksoyoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
8. Koçaş 

Afyon Karahisar 
Y. K. Şenocak 

Bursa 
S. Ural 

içel 
T. Özdolay 

Tunceli 
A. Bora 

C. Senatosu (S. Sayısı : 942) 



Millet Meclisinâa kab»l ettâği 
metin. 

20 - 21 Mayıs 1963 olayları 
sebebiyle Yüksek Disiplin Ku
rulu karariyle Harb Okulundan 
ihraç edilen öğrencilerin asker
lik durumları hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 20 - 21 Ma
yıs 1963 olayları sebebiyle Harb 
Okulu ile ilişiği kesilen öğren
ciler muvazzaf askerlik hizme
tini yapmış sayılırlar. 

Bu öğrenciler arasından yük
sek tahsile devam edenlerden 
1076 sayılı Kanunun şümulüne 
girenler istemde bulundukları 
takdirde Yedeksubay Okuluna 
sevk edilirler. Okulu bitirenler 
6 aylık asteğmenlik güresini ta
mamladıktan sonra terhis edi
lirler. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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Guınhuriyet Senatosu Millî 

Eğitim Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

20-21 Mayıs 1963 olayları 
sebebiyle Yüksek Disiplin Ku
rulu karariyle Harb Okulundan 
ihraç edilen öğrencilerin asker
lik durumları hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

20 - 21 Mayıs 1963 olayları 
sebebiyle Yüksek Disiplin Ku
rulu karariyle Harb Okulundan 
ihraç edilen öğrencilerin asker
lik durumları hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 20 - 21 Ma
yıs 1963 olayları sebebiyle Harb 
Okulu ile ilişiği kesilen öğren
cilerden, yüksek öğrenimlerini 
yaparak 1076 sayılı Kanunun 
şümulüne girenler, yedek asteğ
men olarak, diğerleri er olarak 
muvazzaf askerlik hizmetlerini 
yapmış sayılır ve terhis edilir
ler. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 942) 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1/238; Cumhuriyet Senatosu 1/757) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı i: 233) 

Millet Meclisi 5.6. 1967 
Genel Sekreterliği 

Kanunla}' Müdürlüğü 
Sayı : 1/238, 7412 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 6 . 1967 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ils kabul edilen, Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasan 11.7. 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genci Kuru
lun 1 . 6 . 1967 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 233) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 9.6. 1967 

Esas No: 1/757 
Karar No: 74 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 6 . 1967 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen, Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 5 . 6 . 1967 tarihli ve 7412 sayılı yazıları ile Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 7 Haziran 1967 tarihli 28 nci Birleşi
minde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Bilindiği üzere, 765 sayılı Kanun olarak Cumhurbaşkanının onayına sunulan, Adlî Tıp Mü
essesesi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Anayasanın 
93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri çevrilmiş bulunmaktadır, 
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Tasarı, Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmak suretiyle; Adlî Tıp 

Meclisinin, asıl üyenin bulunamadığı hallerde yedek üyenin iştiraki ile toplanarak, çalışmaların ak
samadan aynı tıbbî bütünlük içerisinde devamının sağlanmasını, adlî tıp ihtisası için müracaat eden
lerin uymak mecburiyetinde kaldıkları bâzı ağır şartlar ihtiva eden hükümlerin değiştirilmesini ve 
bu suretle müessesenin cazip bir hale getirilmesini öngörmektedir. 

Adlî Tıp Müessesesi, bilumum tıbbî ve adlî ekspertizin ifasiyle mükellef olmak üzere 19 Nisan 
1928 tarihli ve 813 sayılı Kanunla kurulmuş; zamanla sosyal bünyede meydana gelen değişiklikler, 
adlî tababetin infişafı, tıp ilmindeki terakkilerin bu ilim dallarına tesiriyle bu şubelerin sahasının 
hukuk ve ceza alanında son derece genişlemiş olması gibi sebeplerle, eski Kanunun adii, tıbbî, hu
kukî ve sosyal problemlere cevap veremediği görülmüş, ve 6119 sayılı Kanunla Adlî Tıp Müesse
sesi yeniden teşkilatlandırılmıştır. 

On yıllık tatbikatla, bu Kanunun da ihtiyacı karşılayamadığı, iş hacminin günden güne artma
sı sebebiyle, mahdut kadro ile mahkemeleri hatadan kurtarmak, mahkemelere ilmin icaplarına gö
re gerçek bir fen ve tıp ışığı tutmak vazifelerinin gereği gibi yapılamadığı görülmüştür. 6119 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana hiçbir tabip, adlî tıp ihtisası yapmak üzere mü
racaat etmemiş, aksine bu sahada ihtisas yapmış olanlar da buldukları imkânlardan istifade ederek 
ayrılmışlardır. 

Tasarı, verimli çalışmayı temin edici, çalışmaların tıbbî bütünlük içinde devamlılığını sağlayıcı 
ve bu müesseseyi cazip bir hale getirici vasıfiariyle. Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması kararlaş

tırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu rapor sözcüsü Tabii Üye C. Bşk. Seç. Üye 
İstanbul Çorum Söz hakkım mahfuzdur R. Uner 
E. Adah A. Çetin M. Özgûnes 

Ankara Aydın içel Bize 
T. Kapanh t. C. Ege C. T. Okyayuz O. JI. Anv.n 

(C. Senatosu S. Sayısı : 945) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ ME

TİN 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6119 sayılı Adlî Tıp Müesse-
ısieisâ Kanununun 8, 10, 11, 17, 19 ncu maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'Madde 8. — Adlî Tıp Meclisi, Adlî Tıp 
Müessesesi Başkanının Başkanlığında; iki adlî 
itip mütehassısı ile biner (iç), (Kadm - Do
ğum), (Akıl - Sinir) hantallıkları ve (Cerraihi), 
(Patoloji - Anatomi), (Tıbbi Kimya veya Kim
ya) mütehassıslarından kurulur. 

İki yedek adlî tıp mütehassısı ile diğer ihti
sas kolları için birer mütehassıs yedek üye bu
lunur. 

Mad-de 10. — Adlî Tıp Meclisi bu kanun
un kapsamına :gıiren inlerde, Cumhuriyet savcı
lıklarınca ve kaza mercilerinee kana ait verici 
nitelikte görülmıyen voya biriıbiri ile çıelüşnre 
ıhalinde bulunan raporlar hakkında ilimî ve fen
nî düşüncesini bildirir. 

Meclis üyelerinin tamamı ile .toplanır ve ço
ğunluğu ile kanar verir. Üyelerden bininin 
özürlü olması voya yokluğu halindıe elke.iklilk 
aynı ihtisas kolunda yedek üye varsa onunla 
tamamlanır. Şu kadar ki, tcitkıik edilecdk konu; 
ilgili asıl voya yedek mütehassıs üye hazır bu
lunmadıkça müzakere edilemez. 

Meclis Başkanıma, özürlü olması veya yok
luğu halinde en kıdemli üye vekâlet cıdıcr. 

Meclis, lüzum gördüğü halterde kararını 
vermeden önce incelediği konu ile ilgili bulu
nan evrakın onanmış örneklerini mahallinden is
teyebileceği gibi, aslı üzıerinde inceleme yapıl
ması zorunlu olduğunda bunları da is'tlyabiLir. 

Meclis, ilgili kirilleri gerektiğinde muayene 
ve usulüne göre isıtievab edebilir; her türlü tıet-
Ikükatı yapar ve yaptırabilir. 

Meclis ivedi olan işleri -öteki işlerden önce 
kanara bağlar, ivediliğin takdiri Başkanın tek
lifi ve Meclis çoğunluğunun kararı ile olur. 

Meclis kararları nihai çakmakla beraber miah-
kemelerin delilleri serbestçe takdir hususunda
ki yetkilerini kayıtlam.az. 

Umumi Hıfzısıhha Kanununun 10 ncu mad
desinin hükümleri saklıdır. 

Madde 11. — Görev sınırlan Adalet Ba
kanlığınca belirtile eök yerlerde lüzumu kadar 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı madde
lerinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

••MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nel madde aynen kabul edilmiştir. 

(CL Senatosu S. Sayısı; : 945) 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

adlî tabip bulundurulur. Adlî taJbip'l'iMjere, adlî 
(tabiplik ihtisaslarını yapmış olanlar altam<r. 

Madde 17. — Adlî Tıp Müessesesi ve Mec
lis Başkanı ile Meöliıs asıl ve yedek üyelerime, 
şube mıüteihassııs mlüdürtlerine ve (mütehassisia-
riyle Adlî Tıp Müessesesi Bajşjkan Yardımcısı, 
Adlî Tıp Meclisi napoıiibönlıerine adlî talbiplene 
ve asistanlara, ilişik (3) sayılı cetvelde (kıadno 
derecelerine gare) gösterilen .mofetaıılanda öde
nek: verilir. 

Madde 19. — Devlelt memurları aylıkla
rının tevhit ve .teadülünle dair 3656 sayılı Ka^ 
nıına bağlı (1) .sayıilı cetvelim Adaleit BaJkanlığı 
bölümünden ilişik (1) »ayılı cetvelde yazılı 
Ikadrolar kaldırılmış ve ilişik (2) sayılı cetvelde 
derece, sayı ve unvanları yazi'lı ikaidnolar ek
lenmiştir. 

MADDE 2. — 21 Temmuz 1959 tarihli ve 
7375 saynlı Kanun yürürlükteoı kaldıri'-imıştrr. 

MADDE 3. — Bu kıanun yaıyımı tarihimde 
yürürlüğe 'girer. 

MADDE 4. — Bu 
Adalet B,a'kam yürütür. 

kanunun ıhükrümlerini 

MADDE 2. — Miıllöt Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi-
ılen 3 neni madde aynan kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —'Miıllöt Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cet

vel aynlen 'kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metinine bağlı (2) sayılı cet

vel aynen ıkabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı (3) sayılı cet

vel aynen kaıbul edilmiştir. 

(C. Senatosu S. Sayısı : 945) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

2 

3 
4 
4 

4 
5 

6 

5 
6 
7 

10 

Memuriyetin nev'i 

Adlî Tıp Müessesesi Rei 

Adlî Tıp Müessesesi, Meclis 
Reisi 
Meclis Azası 
Meclis Yedek Âzası 
AdK Tıp Müessesesi Reis 
Muavini 
Şube Mütehassıs Müdürleri 
Adlî Tıp Meclis Raportörü 
(Doktor) 
Adlî Tıp Meclisi Raportörü 
(Doktor) 
Mütehassıs (ihtisas Mevkii) 

» » » 
» » » 

Asistan 

Aded 

üiği 

1 
8 
2 

1 
4 

1 

1 
1 
4 
4 

15 

Maaş 

1 750 
1 500 
] 250 

1 250 
1 250 

1 100 

950 
1 100 

950 
800 
500 

D. 

5 

8 
8 

11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

Eczacı (Ayniyat Memurluğu 
yapar) 
İdare Müdürü 
Başkâtip 
Hesap Memuru 
Emanet Memuru 
Dosya Memuru 
Hemşire 
Kâtip 
Mubassır 
Müstahsır 
Adlî Tabip 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
4 
4 
6 
8 
8 

10 

Maaş 

1 100 
700 
700 
450 
450 
450 
450 
400 
400 
400 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

[2] SAYILI CETVEL 

Adlî Tıp Müessesesi Başkanlığı 

2 

3 
4 
4 

4 
5 

(î 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

Adlî Tıp Müessesesi ve Mec
lis Başkanı 
Meclis Üyesi 
Meclis Yedek Üyesi 
Adlî Tıp Müessesesi Başkan 
Yardımcısı 
Şube Mütehassıs Müdürleri 
Adlî Tıp Meclisi Raportörü 
(Dr.) 
Adlî Tıp Meclisi Raportörü 
(Dr.) 
Mütehassıs (ihtisas Mevkii) 

» » » 
» » » 

Asistan 
» 
» 

1 
8 
8 

1 
4 

1 

1 
1 
4 
4 
2 
2 
3 

1 750 
1 500 
1 250 

1 250 
1 250 

1 100 

950 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

8 

8 
11 

11 
11 
11 

12 
12 

12 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

idare Müdürü 

Başkâtip 
Hesap Memuru 

Emanet Memuru 
Dosya Memuru 
Hemşire 

Kâtip 
Mubassır 

Müstahsır 
Adlî Tabip 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Eczacı (Ayniyat Memurluğu 

2 
4 
4 
6 
8 
8 
10 

1 100 
700 
700 
450 
450 
450 
450 
400 
400 
400 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 

(C. Senatosu S. Sayısı : 945) 
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[3] SAYILI CETVEL 

Ödenek miktarı 
Derece Lira. 

5S 

2"] Birinci derece 
3 J> memur aylığı 

I tutarının % 60 ı 

1 400 

6^ 1 200 

81 
9j> 1 000 

10J 

Adlî tıp asistanları 600 

(C. Senatosu S. Sayısı : 945) 



Dönem : 1 Ö /TT 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 3 4 / 

Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödenek ve
rilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 

1/337; Cumhuriyet Senatosu 1/756) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 241) 

Millet Meclisi 5 . 6 . 1967 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3866/22443 - 1/337 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 6 . 1967 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, Tanım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödenek verilme
sine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
F. Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 6 . 3 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komusyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22, 29. 5 ve 1 . 6 . 1967 tarihli 105, 109 ve 111 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 241) 

Geçici Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 13 . 6 . 1967 

Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/756 

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinim 1 . 6 . 1967 t a r ih i 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle göımşütereik 
işiari oy ile ıkabul edilen, Tanım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veffceriner hekimlere ödenek veril
mesine dair kanun tasarısı, Komisyonumuza havale buyurfulmalklıa ilgili Balkanlık temsilcileri
nin de iştirakiyle tetkik ve müaalkore edildi. 

Tasarı gereikçesinde belirttilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri bilgiler Komisyonumuzca da 
uygun görüldüğünden mezkûr kanun tasarısı Milleıt Meclisi Genel Kurulunca kaibnıl edilen şeMi 
ile aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle G-enel Kurulun tasvibine arz edilmlek üzere 
Yülksdk Başkanlığa sunulur. 

'Başjkaıni 
Rize 

0. M. Agun 
Çorum 

A. Çetin 

Sözcü 
Balıkesir 

N. Sarlıcalı 
İçel 

C. T. Okyayuz 

Kâtip 
Kars 

Y. Z. Ayrım 
Erzincan 

F. Baysoy 

Ankara 
T. Kapanlı 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner 
hekimlere ödenek verilmesine dair Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tarım Bakanlığı teşkilât ve 
müesseselerinde çalışan veteriner hekimlere, 
hizmet yerlerinin coğrafi, ekonomik ve sosyal 
özelliklerinle göre Bakanlar Kurulunca kabul 
olıunacalk esaslar dâhilinde her ay maaşların
dan ayrı olacak 1 000 liraya kadar ödenek ve
rilir. 

Belediye ve özel idarelerde, Tarım Bakan
lığı vazife ve teşkilâtına ait 3203 sayılı Kanu
nun 19 ve 20 nci maddelerine göre istihdam 
edilen veteriner hekimler de, maaş almakta ol
dukları özel idare ve belediye bütçelerinde 
rtıahsisat konulmuş bulunduğu takdirde, işbu 
kanıunla derpiş edilen ödenekten istifade eder
ler. 

MA.DDE 2. — Birinci maddede yazılı öde
neğe halk kazanabilmek için, mezkûr maddede 
sözü geçen yer ve görevlerde fidlen çalışmak 
şarttır. 788 ve 657 sayılı kanunların hükümle
rime göre verilen izinleri kullananlar ve yurt 
içinde geçici görevle başka tarafa gönderilen
ler ile görevleri ieabı ayrılanlar dışında her 
ne suret ve sebeple olursa olsun görevleri ba
şında bulunımıyamlana, görevlerinden ayrı bu
lundukları sürece ödenekleri verilmez. 

Hajst'alıik sebebiyle işbaşına gele'miyenlerin 
bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yılda, top
lamı 60 günü geçmemek üzere ödenekleri veri
lir. 

Bu ödeneğin verilmesi ek görev maaşı, üc
ret veya tazminatlariyle vekâlet maaş veya 
ücretlerinin ödenmesine engel teşkil etmez, 

Ancak uhdesinde binden fazla, görev bulu
nanlar yalnız aslî görevlerinden dolayı ödene
ğe müstahak olurlar. Ek görev veya. vekâlet 
grevler inden dolayı ödenek allamazlar. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı öde
nekler aybaşlarında ve aylıklarla birlikte öde
nir, 

Bu ödemeğe halk veren bir göreve tâyin edi
lenlerin ödemekleri göreve başlayış tarihlerini 
takibedm aybaşından verilmeye başlanır ve bu 

C. Senatosu 

2 — 
I GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner 
hekimlere ödenek verilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 neü madde aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 947) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 'metin 

görevden ayrılanların ay sonuna kadar olan is
tihkakları geri alınmaz. îkinci madde hüküm
lerine göre ödeneklerinin kesilmesi gerekenle
rin ödeneklerinin kesilmesinde ve görevlerime 
dömneleri üzerine teıkrar ödemeye "başlanma
sında yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Ödeneğin verilmesinde 7244 sayılı Kanunun1 

3 ncü maddesi hükmü siaklıdır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihimde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükiianlıerM Ma
liye ve Tarım Bakanları yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

• * » ^ 

(J. Senatosu (S. Sayısı : 947; 





Dönem : 1 #\ # Q 
Topianü . 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 8 4 8 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bö
lümüne yeni kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/361; 

Cumhuriyet Senatosu 1/760) 

(Not : Milet Meclisi S. Sayısı : 295) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 6 . 6 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
1/361 

Sayı: 4.273/25248 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 6 . 1967 tarihli 113 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3636 sayılı Kanuna bağlı 
•lı (1) sayılı cotvel ile tâdil ve oklerinin Adatot Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar eklenmesine dair 
Ikanun tasarısı, dosyası ile birli'kte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 12 . 5 . 1967 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 5 . 6 . 1967 tarihli 113 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 295) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 7 . 6 . 1967 

Esas No.: 131 
Karar No. : 1/760 

Yüksek Başjkanlığa 

Millet Meclisinin 5 Haziran 1967 tarihli 113 neü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işâri oy ile kabul edilen, Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tâdil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar eklen
mesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 6 Haziran 1967 tarihli ve 4273 - 25248 sayılı 
yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 7 Haziran 1967 ta
rihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu, 



_ 2 — 
1. Tasarı, yargı teşkilâtımız için 955 adet kadro istihsali ile, bu teşkilât mensuplarından 

terfie hak kazandıkları halde, kadro yokluğundan t örfi edemiyen hak sahiplerine kadro verilebil-
mesini, stajlarını yaptıkları halde kadrosuzluk sebebiyle atannıvan adaylara kadro tahsisini ve 
nihayet yeni kurulacak adlî teşkilâtlar ile 460 sayılı Kanunun 081 ve 7184 sayılı kanunlarla muad
del olup Cumhuriyet Savcısı bulunmayan yerlerde Başkâtiplerin bunlara vekâlet edebilmelerine 
ilişkin hükmün Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması sebebiyle bu mahaller için gerekli 

"Cumhuriyet Savcısı kadrolarının tesisini öngörmektedir. 
Hiç şüphe yok ki, hukuk devletinin gerçekO-ş ekilmesi ve Anayasa düzeninin muhafaza edilebil

mesi her şeyden evvel adalet cihazının gerektiği şekilde işlivebilmesins bağlıdır. 

Adalet cihazı, en iyi şekilde teşkilâtlanmak ve yetkiyi kullanacak olanlar hukukî güvenlik
lerinin yanısıra güvenlik ve huzur içinde balınmalıdırlar. 

Hal böyle iken yargı organlarımızda çalışan meelek mensuplarının ve yardımcı memurların 
kadro yetersizlikleri içinde bulundukları bir gerçektir. îşte adalet hizmetlerini ifa edenlerin 
görevlerinin karşılığını tam olarak alabilme! ai bu tasarı ile alınacak kadrolar ile kısmen 
karşılanabilecektir. 

"Taşarının gerekçesinden anlaşıldığı üzere, Hükümler Kuıulunun kovduğu esaslar dairesinde 
muayyen terfi sürelerini doldurmuş Yüksek Hâkimler ve Savcılar kurullarınca bir yukarı de
receye terfilerine karar verilmiş olduğu halde, sadece kadrolarının müsakl'jimaması bakımından, 
1 500 liralık kadro bakliyen 228. 1 280 lirakk kad: o bekliydi 142 meslek mensubu bulun
maktadır. Koza, 1968 yılı Aralık ayı defteriyle terfi edeceklerle 1067 yılı içersinde halen 
3 ncü üst dereceyi alıp,..terfi edecek o'anların ; ayısı ise i 500.liralık kadroda. 125, 1 250 li
ralık kadroda 116 ve 1 100 lirakk kadroda 35 olmak ila: re ceman 27G hâkim ve savcının da bu 
rakamlara ilâvesi gerekmektedir. 

. - 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 50 ve 02 rcı maddelerinde her hangi bir sebeple açılan.yük
sek derecedeki kadroların sırası gelenler:-' vckimml. suretiyle terfilerinin yapılmasına dair hür 
küm mevcuttur. Ancak, T. B. M. M. eo geren yıl çıkartılan 751 sayılı Kanun sebebiyle bo
şalan .yüksek • kadrolar meslekte bulunanlara ta Oda edilememektedir. Zira, ölüm, emeklilik ve 
istifa gibi sebeplerle açılabildi yüksek dereceli k Le savın 5 - 10 im geçmediği gibi yukarıda 
sözü edilen 751 sayılı Kanun sebebiyle milletvekili iken seçimime girip de seçilem iyem ve mesleke 
kabullerine karar verilen ilgililere bu çok mak eeu sayıdaki kadroların terelhan ve öncelinle tahsis edil
mekte, netice itibariyle de meslekte bulunanların uuukoel gecikmek;edir. 

Tasarının gerekçesinde bu -duruma bir unsal verilmekte ve 751 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
7 . 3 . 1965 tarihinden sonra 1 500 - 950 lira arauudakl 8 aded kadronun muhtelif sebeplerle boşal
mış olduğu ve bunlardan 7 sinin seçllemlyen eeld T. B. 21. 21. üyelerine taksls edilmiş bulunduğu
na işaret edilmektedir. 

Kadro probleminin hallini gerekrİren h'r d'ğee O.eel durum da evvele: reken emekliye sevk edilmiş 
olup da emeklilik işlemleri Danıştay tarafından b: arlan hâkin ve savcıların görevlerine dönme hal
leridir. 

Terfi mülâhazası ile kadro kifayetsizliklerini şöylece itmeleullateu ve/ma memkketlmlzdeki nüfus 
artışı, kaydedilen iktisadi ve ticari gelişmeler, gag: .menkul hukukundu takaddüe eden değişiklikler 
adalet dairelerine intikal eden işleri her yıl mtmmaktn olduğuna da kare: edilmek gerekir. Meselâ 
mahkemelere intikal eden iş durumu 1884 vılmda a 848 285 iken 1885 yılında 2 983 679 a yükselmiş 
ye 1966 yılında da yaklaşık olarak üç milyonu tecavüu cemlesin • 

Adaletle ilgili muhtelif teşekküllerin, sendikala-uı müeaeaatları, İs Kanununun kapsamında yapı
lan -değişikliğin iş ihtilâflarını çok sayıda artıracağı vakıan yeni mahkemeler kurulmasını zorlamak
tadır. 

C. Senatosu fS. Sayısı•: 948) . - - - . . 
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" Gerçekten yeni mahkemeler tesisi sekmektedir . . Dclayıslyle bunların teşkilâtlanabilmesi için kad

ro ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Evvelce temin cd len imkânlarla takviye edilmiş bulunan mahkeme-
lerdeki yedek hâkim ve savcı kadroları, yeniden kiralan mahkemelere tevzi edderek erimiştir. Bir 
mahalde görülen dâvaların tamamına 367 sayılı Kanunun verdiği yetki ile bakılabilen, yedek hâkim 
veya savcı bulunması bu yerlerde hastalık, izin gibi mazeret hallerinde mahkemelerin kapanmasını 
önlemektedir. 'Kadrosu nisbeten gen!.} olan yerlerde ise bir haklın ve savcının müstemirren görevlen-" 
dlrlldlği mahkcmcslırdeki o günkü dâvaları bitirip aynı yerdeki, elemanı bulunmıyan mahkemenin 
dâvalarına bakabilmesi de çok zaman mümkün olamamakta, mümkün olsa dahi ancak kesiflerin ya
pılmasını, kararların yazılmasını tehir etmekle bir kısım vatandaşların mutazarrır olmasını intacey-
İcmekte, netice itibarı ile sosyal düzeni etkilemektedir. 

Mevcut ağır ceza mahkemelerini çoğaltmak, yeni ağır ceza mahkemeleri kurmak, işleri artmış bu
lunan tek hakimli ilçelerdeki teşkilâtı çift hakimli hale getirmek, m üre t tep ağır ceza mahkemelerini 
müstakil hale getirmek, yeni özel mahkemeler bilhassa Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi birkaç vi-; 

lâyette bulunan ve bugün ieln kâfi gelmemekte olan müstakil iş mahkemeleri açmak ancak kadro al
mak suretiyle gerçekleşebilecektir. 

Bugün 34 mahalde mürettep ceza mahkemesi mevcuttur. 3119 sayılı Kanun gereğince bu mahkeme
ler bir hâkim ile o yerdeki hukuk ve ceza hâkimlerinin iştiraki ile teşekkül eder. Hukuk ve ceza hâ
kimlerinin kendi mahkemelerinin duruşmalarından zaman ayırarak mürettep mahkemeye katılabilme
leri teşkilâtta huzursuzluk ve işlerde aksamaya müncer olduğundan bu yerlere ikişer müstakil âza kad
rom verilerek bunların müstakil hale getirmeye temayül eden Adalet Bakanlığı görüşü temsilciler 
tarafından Kom'svrnumuza ;i"z cehlm'ştir. 

Kadro yetersizliği Sorgu Hâkimliklerinde de kendisini göstermektedir. Ezcümle, sayısı altıyı 
geçmiyen illerdekilc.r bir yana bırakılırsa C04 mahalde ancak birer adet sorgu hâkimi bulunmak
ta ve herhangi bir mazeret halinde bunların yerinin doldurulması imkânsızlaşmaktadır. Kaldı ki, 
496 sayılı Kanunun 7188 sayılı kanunla değişik 5 nsi maddesinin ek fıkrasındaki yokluklarmda 
sorgu hâkimlerine, başkâtiplerin vekâlet cdcbil:ne!criı:.e ilişkin hükümde Anayasa Mahkemesin
ce 28 . 9 . 19G5 tarihli ve 100/48 sayılı kararla iptal edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan yine 496 sayılı Knnunun 981 ve 7184 sayılı Kanunlarla muaddel birinci madde
si hükmü de anayasa Mahkemesince 27 Aralık 1903 tarihli ve 26/47 sayılı kararla iptal edile
rek, yokluklarında Başkâtiplerin Cumhuriyet S ıveıla.rma vekâlet müessesesi de kaldırılmıştır. 

Yukardan beri arzedilen zaruretler karşısında Adlî teşkilâtımızda yapılması öngörülen geniş
letmeler ve takviyeler ancak yeterli sayıda kadro istihsali ile gerçekleşebilecektir. Zira kadro 
yetersizliğinden halen stajlarını yaptıkları halde 150 ye yakın hâkim adayının atanması yapıla
mamış ve netice itibariyle de sırada bekleyen 500 ü mütecaviz Hukuk Fakültesi mezununun staja 
kabulü kabil olamamıştır. 

Teşkilâtın genişletilmesinde yararlı bir kaynık olan meslekten ayrılmış olup da tekrar dön
mek is t ey önlerle avukatlıktan mesleğe geçmek i jtiy enlerin (kıdem ve tecrübeleri itibariyle mes-
Iokt»G faydalı olacakları aşikârdır) de yine kadro yetersizliğinden atanması mümkün olama-
makta ve hele yukarda sözünü ettiğim 751 sayılı Kanun bu imkânsızlığı daha mutlak bir hale ge
tirmektedir. 

Muhakkak ki adlî teşkilâtlanma meslek menraplarınm yanı sıra yardımcı personele de ihtiyaç 
göstermektedir. Plal böyle iken yardımcı persond sayısı ve kadrolarınmda ihtiyacın pek dunun
da olduğu bir gerçek ve görev başında olanların terfi imkânından yoksun olmalarıda ayrı bir 
problemdir. 

Bugün mevcut mahkemelerin yüzde doksanı bir veya iki kâtiple çalışmakta bir kâtip muhte
lif derecelerdeki mahkemelere çıkmak zorunda kalmaktadır. Mazeretleri halinde ise hizmetler ak
samaktadır. 

İcra İflâs Kanununun birinci maddesi hükmü her Asliye Mahkemesi nezdinde b:;r icra dairesi 
bulunmasını emrettiği halde bugün 277 mahalde icra teşkilâtımız mevcut olmayıp bu hizmetler ma
hallî mahkeme başkâtiplerince yapılagclmektedir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 948) 



— 4 — 
Arz edilen bütün bu hususlar muvacehesinde netice olarak şunu söylemek gerekir ki, mülkün 

temeli olan Adalet, bugün yetersizlikler içinde kıvranan bir teşkilâtlanmaya sahiptir ve şu tasarı 
ite istühsal olacak kadroların dâhi bu yetersizliği telâfi edemeyeceği muhakkaktır. 

Ancak Hükümet temsilcilerinin Komisyonumuzda verdikleri izahata göre mevcut mâli imkân
larla şimdilik ancak bu kadarı ger çeki e§tiriiebil sektedir. Hattâ, mâli imkânsızlıktan ötürü tasa
rıya bağlı (2) sayılı cetveldeki kadroların ancak 1 Mart 1968 tarihinde yürürlüğe konulması ve 
şimdilik sadece (1) sayılı cetveldeki kadrolardan, istifade edilebilmesi zorunluğu mevcuttur. 

Bu şartlar muvacehesinde Komisyonumuz Adlî cihazımızın ihtiyaçlarım gerçekten karşılıya-
bilecek şekilde takviyesini gerekli mütalâa ederek bu yolda temennide bulunmasını kararlaştır
mıştır. 

Bu esasları ihtiva eden tasarı Komisyonumuz iada benimsenmiştir. 
I I ) Millet Meclisi metnimin 1,2 ve 3 neü maddeleri ekli cetvelleri ile birlikte Komisyonumuzca-

<la aynen, kabul edilmiştir. 
I I I ) 469 sayılı Kanunun 981 ve 7184 sayılı Kanunlarla muaddel birinci maddesi hükmünün ip

taline mütedair Anayasa Mahkemesinin 27 Aralık 1966 tarihli ve 26/47 sayılı kararı 25 Haziran 
1967 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, bu ipral ile meydana gelecek boşluğu doldurmak üzere ta
sarının işaret edilen tarihten evvel Kanunlaşması iea.betmektedır. Bu sebeple tasarının Genel Ku
ruldan öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususuda istemde bulunulmasıda kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 

Tabiî Üye 
M. Atakh 

Samsun 
R. Bendeci 

(Bu Kanunda Sözcü) 
Diyarbakır 

8. Cizrclioğlu 

Hatay 
M. Deliveli 

(İmzada bulunamadı)' 

Sivas 
E. Öçten 

Tabiî Üye 
.8. O'Kan 

Niğde 
Kudret Baykan 

Bütço VG F l in Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 13 . 6 . 1967 
Esas No: 1/760 

Karar No: 75 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 . 6 . 1967 tarihli 113 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar eklenmesine dair 
kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 6 .6 .1967 tarihli ve 4273/25243 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 13 Haziran 1967 tarihli 29 ncu 
Birleşiminde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, yargı teşkilâtımızın 955 aded yeni kadro ile takviye edilmesi suretiyle, 
terfie hak kazandıkları halde kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen teşkilât mensuplarının terfileri
nin sağlanmasını, stajları bitmek üzere bulunan adaylara kadro tahsisini, yeni kurulacak mahkemele
re kalem kadrosu verilmesini ve ihtiyacı olanların takviyesini, istihsal olunacak yeni kadrolar ile ic
ra teşkilâtı mevcudolmıyan mahallerde teşkilât kurulabilmesini ve bu memurların terfiinln sağlanma
sını öngörmektedir. 
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Tasarının gerekçesinden anlaşıldığına göre; Hâkimler Kanununun esasları dairesinde belirli terfi 

sürelerini doldurmuş, Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurullarınca bir yukarı dereceye terlilerine ka
rar verilmiş olduğu halde, sadece kadrolarının müsaidolmaması sebebiyle terfileri yapılamıyan hâ
kim ve savcı sayısı, 1 500 liralık kadro bekliyenlerde 228, 1 250 liralık kadro bekliyenlerde 142 ki
şidir. Ayrıca, 1966 yılı Aralık ayı defteriyle terfi edeceklerle 1967 yılı içinde halen üçüncü üst de
receyi alıp, terfi edecek olan, 1 500 liralık kadroda 125, 1 250 liralık kadroda 116 ve İ 100 liralık 
kadroda 35 olmak üzere cem'an 27*6 hâkim ve savcı bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 751 sayılı Kanunla 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 71 nci maddesine eklenmiş 
bulunan fıkra gereğince, daha önce T. B. M. M. üyesi iken yeniden seçilemiyen ve mesleke kabulle
rine karar verilen ilgililere, açılan mahdut sayıdaki kadroların tercihan ve takdimen tahsis edilmesi 
mecburiyetinin de, kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen hâkim ve savcıların daha uzun süre bek
lemelerine yol açtığı; nitekim, 751 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7 . 3 . 1966 tarihinden sonra 
muhtelif sebeplerle açılmış bulunan 1 500 - 950 lira arasındaki 8 aded kadrodan 7 adedinin, bu kanun 
gereğince başvuranlara tahsis edildiği tasarının gerekçesinden anlaşılmaktadır. 

Bunların yanı sıra, memleketimizdeki ekonomik ve ticari gelişmeler, gayrimenkul hukukunda mey
dana gelen değişiklikler, nüfusun gittikçe çoğalması yargı teşkilâtına intikal eden işleri her yıl artır
maktadır. Artan iş hacmma karşılık, hâkim, savcı ve kalem kadrolarının aynı kalması ise, mahkeme
lerin verimini azaltmakta ve adaletin gecikmesine sebebiyet vermektedir. 

Bu itibarla, adalet hizmetinin gereken şekilde temini için yeni mahkemelerin kurulması ve mevcut
ların takviye edilmesi, zaruret haline gelmiş bulunmaktadır'. 

Tasarının gterekçesiınıdie, tteçfcilâtfta'ki münhal sayısının 50 civarında bulunduğu; buna 
karşılık, raiteslokıtrcın ayrılmış olup teller ar dömmıak aötiy>3<n.leırle, avulkaJt-bktan "mıeskf.üe geçme/k 
is,tfjyenlerdan, 1 500 Hrabk .kadro bekYyen 12, 1 250 linakık kadro bdkHyca 9, 1 100 lirabk kad
ro beîyine 30, 950 liralık hadro btfkıliıyetn 50, 800 liratlk kadro bakliyen 67, 700 11113,1115 kadro bak
liyen 62, 600 lirathk kaıdro be.kK.yen 25 ve 500 liralık kadro bdkldyen 43 -etsıkii hâüim vte savcı 
ilte avuıkaıt mevctuioiîidaığu, ancak, katdrtcGUBİrJk sebebiyle tâyi'n/lıerinıin yapılamadığı; bunlardan 
başka balen stajları biltaııdk üzere bulunıa/n 303 hâkim adaymın da atanımıasıımn müimikün olama
dığı belint^meffotıe, alırnaoak kadrolarla hem bu dunumda olanların hem de atafa başlamaık üze
re sıra bekliyen 483 hufcuık meızruınıunuın atanmasının inukân dâhilime gireceği ifade edilmektedir* 

Diğer taraftan, muhtelif denecelierd'eın üçüncü, üst deneceyi almış ve terfi imkânı ka»hna-
cnış bulunan 2946 aded başkâtip ve zaıbit kâltilinin kıümten de olsa terfilerinin sağlanması; ha
lem icra teşkMâtı mıevcudalmııyan 277 maha>den ıbir kısmımda icra tejkilâtı kurulaibjjmeısi ve ter-
fie haîk ıkazıaınan icra mıemoHilaranın teırfifenkıin ıtıcırnini; <kuruıia<ca'k müatakil amaih'kem elerin müba
şir ilhitiyaçılarıniın karşılanıması, tasarının kabulü ile müimtkün olabilecektir. 

Gıenekçede beJii'tileaı hususlar ve ilgili tfâmsilsilerin vend'Jkle.ıi geniş ımalıımıa/t muv-aooh'ösCınde 
(tasarı, alınacak badrtalaırdan yarısmın 1 Mart 1968 tarihimden soruna Ikuıllanılacağı da dildkate 
alınana k, KomİBiyonomiuizoa uygun nıütialâa ed/il-miş'tir. 

II - Mileıt Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü maddıefer ekli catvelerfi ile binlilkfoe Komis-
ytojıumuzea da aymem kabul ediılrn'iş'tir. 

III - Tajsarmın Geoel Kurul'da önoeüik ve ivedilikle görüşülmesi hususumda istemde buluıral-
tmıası kararlaştırıknıştıır. 

Oıemel Kuralım tasvtiplerıne arz ediılmieik üaere Yüksak Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Balkan Bu rapor sözcüsü Kâtip 
İsttanbul 
E. Adalı 

C. Bşk. Seç. Üye 
R. Üner 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 

Ankara 
T. Kapanlı 

içel 
C. T. Okyayuz 

Tabiî üye 
S. Küçük 

Aydın 
/ . C. Ege 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Çorum 
A. Çetin 
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X 

a : 1 Y ^ ^ 
• ;..-l : ettiği metili; 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 
say ılı Kânuna bağlı (1) sayılı 
cetvel İte tad'l ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı bölümüne ye
ni kadrolar eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE-.;;1; — Devlet me-
anıırlari' aylldarınıri 'tevhit ve 
teadülüne dair 3356 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 
tadil ve- dlderln.in Adalet Ba
kanlığı bölümüne ilişik (1) ve 
(.2) sayılı..:-: cetvellerde unvan, 
derece ve sayıları yazılı kadro-
l'ar cMferraıiştir. -. 

MADDE 2. — Bu kanun ve 
bağîı (1) sayılı cetvel yayınlan
dığı tarihte ve (2) sayılı cet
vel 1 . 3 1 1968 tarihinde yü
rürlüce girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar' Kurulu 
yürütür. 

Anayasa ve Adalet Komisyo- I 
nunun kabul ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının I 
tevhit ve teadülüne dair 3656 
sayılı Kanuna bağlı (i) sayılı 
sayılı cetvel ile tadil ve ekleri- ı 
nin Adalet Bakanlığı bölümü
ne yeni kadrolar eklenmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi 'metninin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. i 

MADDE 2. — Millet Mec- ' 
1İ3İ metn'a'n İkinci maddesi j 
aynen kabul edilmiştir. j 

MADDE 3. —-Millet Mec-j 
lisi metninin üçüncü maddesi j 
aynen ka'bul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağlı 
cetveller ı 

Millet Meclisi metnine bağlı i 
(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(2) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. I 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği. metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı bölümüne ye
ni kadrolar eklenmesine . dair 

Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul od İlen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân komisyonunun 
kabul ettiği cetveller-

(1) SAYILI CETVEL 
Millet Mecll:.! metnine bağlı 

(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı 

(2) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 



D. 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

14 
5 
6 

D. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

Adalet Bakanlığı 

İLLER 
["Başkan, hâkim, üye, sulh hâkimi, C. Başsavcılığı yardımcılığı, C. Savcısı,"] 
•i C. Savcı yardımcısı, sorgu hâkimi, Yargıtay üye yardımcısı, icra hâkim ve }-
I yardımcı hâkimi J 

f 1 
I Başkâtip, başkâtip yardımcıları, zabıt kâtibi, zabıt kâtip yardımcısı ve kâ-1 
«| tipler j-

I 
6 f 

«{îcra memur ve yardımcısı 

l 
Mübaşir 
Hukuk mezunu başkâtip 
Hukuk mezunu başkâtip 

[2] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

Adalet Bakanlığı 

İLLER 
("Başkan, hâkim, üye, sulh hâkimi, C. Başsavcılığı yardımcılığı, C. Savcısı,] 
-j C. Savcı yardımcısı, sorgu hâkimi, Yargıtay üye yardımcısı, icra hâkim ve J. 
I yardımcı hâkimi j 

r ı 
ı . ı 
| Başkâtip, başkâtip yardımcıları, zabıt kâtibi, zabıt kâtip yardımcısı ve kâ-1 
•\ tipler }-

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 f 
11 | 
12 [ 

6 r 
8 -\ icra memur ve yardımcısı 
9 [ 

14 Mübaşir 

Aded Maaşı 

50 
75 
75 
5 
20 
30 
30 
30 
50 
60 
5 
7 
12 
25 
2 
3 

Aded 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
,800 
700 
600 
500 
450 
400 
950 
700 
600 
300 

1 100 
950 

Maaşı 

50 
75 
75 
5 
20 
30 
30 
30 
50 
60 
5 
8 
13 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
950 
700 
600 

25 300 
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Dönem 
Toplantı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 951 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 17 ve 18 nci maddelerine 
bâzı fıkralar ilâvesine ve 17 nci maddeye ilişkin (1) sayılı ve 18 nci 
maddeye ilişkin (2) sayılı cetvellerle, 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümünde deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/314$ Cumhuriyet 

Senatosu 1/758) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 292) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
1/314 

Sayı : 3611/20412 

6 . 6 . 1967 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 6 . 1967 tarihli 113 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 17 ve 18 nci maddelerine bâzı fıkra
lar ilâvesine ve 17 nci maaddeye ilişkin (1) sayılı ve 18 nci maddeye ilişkin (2) sayılı cetvellerle, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümünde deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 25 . 1. . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 5 . 6 . 1967 tarihli 113 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 292) 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 
Esas No. : 1/758 
Karar No. : 133 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

7 . 6 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 Haziran 1967 tarihli 113 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 17 ve 18 nci maddelerine bâzı 
fıkralar ilâvesine ve 17 nci maddeye ilişkin (1) sayılı ve 18 nci maddeye ilişkin (2) sayılı cetvel-
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Terle, 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümün
de değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 6 Haziran 1967 ta
rihli ve 3611/20412 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyo
numuzun 7 Haziran 1967 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzare olundu. 

I - Tasarı, Yargıtay Başkan ve üyeleriyle, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet İkinci Baş
savcıları, ve Yargıtay savcılarının, Bakanlık Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel müdürle
rinin, Yüksek Hâkimler Kurulunca yasama meclislerince seçilen üyelerin, iller teşkilâtında hâkim 
ve savcıların aylık haklarını Anayasamızca enıredildiği esaslar dâhilinde düzenlenmesi için 2556 sa
yılı Hâkimler Kanununun 17 ve 18 nci maddelerine yeni fıkralar eklenmesini ve bu maddelerde 
atıfta bulunulan 3656 sayılı Kanunun Adalet Bakanlığı kısmına (1) ve (2) sayılı cetvellerde deği
şiklik yapılmasını öngörmektedir. 

Anayasamızın 139, 140, 141 ve 142 nci maddelerinde gösterilen Yüksek Mahkemelerden Danış
tay ile Askerî Yargıtaya ilişkin özel kanunlar çıkartılmış olmakla beraber Yargıtaya ait özel ka
nun yasama organınca henüz çıkartılamamış, dolayısiyle de Yargıtay üyeleri hakkında eski hüküm
lerin uygulanmasına devam olunmak gerekmiş ve Anayasamızca Yüksek Mahkeme olarak kabul 
edilen mahkemelerin üyelerinin tabi oldukları malî statüde farklılışma meydana gelmiş bulunmak
tadır. Zira, 521 sayılı Danıştay Kanununda üyelerin aylıkları 20O0 lira olarak kabul edildiği 
halde, yine bir Yüksek Mahkeme olan ve fakat kanunu henüz çıkmamış bulunan Yargıtay üye
lerinin aylıkları 1 500 ve 1 750 lirada kalmıştır, işte tasarı ile, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
17 nci maddesine yeni fıkralar eklenerek bu farklılaşma ortadan kaldırılmaktadır. Bu düzenleme
nin özel Yargıtay Kanunu ile yapılması mümkün hattâ daha uygun ise de, Yargılayın görev ve 
işleyiş esaslarını düzenliyecek bu kanunun yasama organınca geniş şekilde inceleneceği bunun da 
uzun zaman alacağı açıktır. Hal böyle olduğunda bu farklı uygulamanın daha uzun müddet deva
mı icabedecektir. Seçilen bu yol ile daha fazla gecikme önlenmiş olmaktadır. 

Tasarı, 2256 sayılı Hâkimler Kanunun 18 nci maddesine yeni fıkralar ekleyip bu maddeye iliş
kin 45 sayılı Kanunla değişikliğe uğramış (2) sayılı cetvelde de tadiller yapmakta ve ikinci sınıf 
savcılğınm 4 ncü derecesine Cumhuriyet Savcılığı Başyardımeılığı ile Cumhuriyet. Savcı Yardımcılığı 
unvanları ilâve ederek yetişmiş tecrübe sahibi Cumhuriyet savcılarının sadece kadro sırası gele
rek 1 250 ve 1 500 liralık kadroyu iktisabetmiş olması sebebiyle yardımcılık yapmasına mâni 
olan kanuni imkânsızlığın telâfisi yoluna gidilmektedir. 

Yine burada yapılan bir değişiklik ile. Hakimler Kanununun 74 ncü, ve 45 sayılı Kanunun 
91, 94, 97 ve geçici 6 nci maddesi delaletiyle 80 nci maddesi hükümleri ve nihayet 5017 
sayılı ödenek Kanununa ba^lı cetvelde kabul edilmiş bulunan statü muvacehesinde, Yargıtay 
hâkim ve savcıları ile aynı seviyede kabul edilen bakanlık müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkam 
ve Genel Müdürlerin aylıklarının da yine bu tasarı ile Yargıtay üyelerinin aylıklarında yapılan 
değişikliğe uygun bir düzenleme yapılmaktadır. 

Yine tasarı ile, Yüksek Hâkimler Kuruluna yasama meclislerinden seçilenler için, evvelce 
ilâve edilmiş olan 1 500 liralık 6 asıl 2 yedek üye kadrosuna, 45 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ge
reğince birinci sınıf Hâkimler derecesindeki kimseler arasından seçim yapılacağından bu kadrolar 
da 2 000 liraya çıkartılmıştır. 

Ayrıca bu tasan ile, mer'i mevzuat uyarınca, Yargıtay Hâkimlerinin kadrolarının 1 500 lira 
olması sebebiyle iller teşkilatındaki Hâkim ve Savcıların da 1 500 liralık kadroyu alabilmeleri 
mümkün olduğundan ve bu tasarının 1 nci maddesi ile söz konusu Yargıtay Hâkimlerinin kad-
rolan da 2 000 liraya çıkartıldığından, mevcut dengenin bozulmamasını teminen iller teşkilâtı 
için de 2 000 lik ve kademeyi teşkil etmek üzere de 1 750 liralık kadrolar konmuştur. Bu kadrolar 
ancak birinci sınıfa ayrılmış Hâkimlere verilebilecektir. Bununla beraber tatbikatta, Hâkimlik de-
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recesinin ve kıdeminin tesbiti bakımından (1) ve (2) sayılı cetvellerde 2 000 İrk kadroyu alabile
cek birinci sınıf Hâkim ve Savcıların Hâkimlik ve Savcılık derecesi ikinci dereceyi geçemiyece'k 
ve Birinci derece Hâkimlik ve Savcılık sadece Yargıtaya ait olacaktır. 

Bu esasları ihtiva eden tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, Geçici Madde, 4 ve 5 nci maddeleri ekli cetvellerle birlikte 

Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması da kararlaştırılmıştır. 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Tabiî Üye 
Aydın S- O'Kan Tabiî Üye Diyarbakır 

O. S. Sarıgöllü M. Ataklı S. Cizrelioğlu 

Hatay 
M. Deliveli 
İmzada bulunmadı 

Niğde 
K. Baykan 

Samsun 
R. Rendeci 

'Sivas 
R. öçten 

Bütçe ve Plân Komisyonu raf oru 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve plân Komisyonu 

Esas No. : 1/758 
Karar No. : 76 

Yüksek Başkanlığa 

13 . 6 .1967 

Millet Meclisinin 5 . 6 . 1967 tarihli 113 ııcü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işjari 
oy ile kabul edilen, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 17 ve 18 nci maddelerine 'bâzı fık
ralar ilâvesine ve 17 nci maddeye ilişkin (1) sayılı ve 18 nci maddeye ilişkin (2) sayılı cetvellerle, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümümle de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 6 . 6 . 1967 tarihli ve 
3611/20412 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilımekle, Komisyonumu
zun 13 Haziran 1967 tarihli 29 ncu Birleşiminde ilgili bakanlıklar temsiluileri de hazır bulun
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. Tasarı, Anayasanın «Üçüncü bölümünde» söz konusu edlilen yüksek mahkemelerden Yar-
gıtayın, yine diğer 'bir Yüksek Mahkeme olan Danıştaya mütenazır kadrolara sahip kılınması 
suretiyle iki mahkeme arasındaki farkın kaldırılması ve 2556 sayılı Kanunun 18 nci maddesine 
ilişkin ve 45 sayılı Kanunla tadil edilmiş bulunan (2) sayılı cetvelim değiştirilerek tatbikatta hiz
metin ifası sırasında karşılaşılan bâzı güçlüklerin bertaraf edilmesi maksadiyle hazırlanmıştır. 

Kanun tasarısında hâkimler: 
Muavinlik 
Üçüncü sınıf hâkimlik 
İkinci sınıf hâkimlik 
Birinci sınıf hâkimlik 

10 - 9 ncu derece, 
8 - 7 - 6 nci derece, 
5 - 4 ııcü derece, 
1 nci derece, 

Şeklinde sınıflandırılmış ve birinci sınıf hâkimlik, sadece Yargıtay üyelerine tahsis edilmiş 
iken; Millet Meclisi metninde, Yargıtay üyeleri dışında da «birinci sınıf hâkimlik» olacağı esa
sı kabul edilerek, daha -sdeğişik bir sınıflandırma öngörülmüştür. 
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Buna göre; 
Muavinlik 
Üçüncü sınıf hâkimlik 
İkinci sınıf hâkimlik 
Birinci sınıfa ayrılmış hâkimler 
Birinci sınıf hâkimlik 

olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

10 - 9 ncu derece, 
8 - 7 - 6 ncı derece, 
5 - 4 - 3 ncü derece, 
6 - 5 - 4 - 3 - 2 nci derece, 
1 nci derece 

Ayrıca, Millet Meclisi metni ile, 2556 sayılı Kanuninin 74 ncü ve 45 sayıb Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 94 ncü maddesi gereğince bakanlık hizmetlerine alman ve bu hizmetleri sav
cılık meslekinde geçmiş sayılan bakanlık müsteşarı, teftiş kurulu başkanı ve genel müdürleri 
aylıklarında da, diğer değişikliklere mütenazır bir düzenleme yapılmaktadır. 

İlgililerden alman geniş malûmat muvacehesinde, yukarıda belirtilen esasları ihtiva eden 
Millet Meclisi, metni, komisyonumuzca da uygun görülmüş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 3 ncü maddeler ile geçici madde, 4 ve 5 nci maddeler, 
ekli cetvelleri ile birlikte komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının G-enel Kurulda öncelik ve ivadilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 
E. Adalı 

C. Bşk. S. Üye 
R. Üner 

2 

söz 

Kâtip 
Tabi Üye 

nei ve 3 ncü maddeye 
muhalifim 

hakkım mahruzdur. 
S. Küçük 

Ankara 
T. Kapanlı 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Bu rapor sözcüsü 
Yozgat 

1. Yeşilyurt 

Aydın 
1. C. Ege 

Trabzon 
2 nci ve 3 ncü maddeye 

muhalifim 
söz haıkkım mahfuzdur. 

A. S. Ağanoğlu 

2 

söz 

Tabiî Üye 
nci ve 3 ncü maddey 

muhalifim 
; hakkım mahfuzdur. 

M. Özgüneş 

Çorum 
A. Çetin 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

Metin 

2556 sayılı Hâkimler Kanu
nunun değişik 17 ve 18 nci mad
delerine bâzı fıkralar ilâvesine 
ve 17 nci maddeye ilişkin (1) 
sayılı ve 18 nci maddeye ilişkin 
(2) sayılı cetvellerle, 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı bölümünde değişiklik 
yapılmasıyla dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2556 sayılı 
Hâlkimılcr Kanununum 17 nci 
ımaıdjdjesıine ilişlkin (1) sayılı 
cetvel ikaldıriilaraik yerine bağlı 
(1) sayılı cetvel 'konulmuş ve 
'aynı maddeye aşağudaki fıkra
lar ekleaumlşıtdr : 

Yargıtay Birinci Başkanı, 
Yarigıltay İkinci 'başkanları, ve 
Yargıtay üyeleri biriaıcıi dere
de memurluk .kadrosunun aylı
ğını alırlar. 

Birinci derece kaldro maaşı
mı nıııktesop hak olarak alma
mış olanlarım bu surıeitılıe alacak
ları aylıklar, bunların emekli
likle rintde ve 'diğer [memuriyete 
geçmelerinde ka-zanılmış hak 
ısayılmaz. Bu gibilerini emokli-
lilkleninlde ve diğer memuriyet-
ılere geçimlerinde hizmet süre
lerime göne kazıandılkları dere-
ee aylılkları esastır. 

'Bunların kazanılmış hak de-
recesinıde yüksıelme sünelerini 
bitinmıeleri halinde; kazanılmış 
hakları kendiliğimden bir üst 
'dereceye yükselir. 

MADDE 2. — 2556 sayılı 
ıHâlkiım'ler Kanununun değişlik 
18 nci maddesine ilişkin (2) sa-
lyıSlı cetvel kaldırılarak yerine 
ıhağlı (2) sayılı cetviel konul
muş ve aynı maddeye aşağııda-
Iki fılkralar eklenmıişıtir : 

Cumhuriyet Başsavcısı, Yar-

Anayasa ve Adalet • Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun değişik 17 ve 18 nci mad
delerine bâzı fıkralar ilâvesine 
ve 17 nci maddeye ilişkin (1) sa
yılı ve 18 nci maddeye ilişkin (2) 
sayılı cetvelerle, 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 
tadil ve eklerinin Adalet Bakan
lığı bölümünde değişiklik yapıl

masına dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecilisi 
ınuertıninim birimci maddesi aynen 
'kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
ımetninin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

2556 say ıh Hâkimler Kanunu
nun değişik 17 ve 18 nci madde
lerine bâzı fıkralar ilâvesine ve 
17 nci maddeye ilişkin (1) sayılı 
ve 18 nci maddeye ilişkin (2) 
sayılı cetvelerle, 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 
tadil ve eklerinin Adalet Bakan
lığı bölümünde değişiklik yapıl

masına dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
tarvnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli-
ısimoe ka'bul edilen 2 nci madde 
laynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

Metin 

ıgıltay Cumhuriyet İkinci baş
savcıları ve Yargıtay savcıları 
birimci derece mıemurloılk kad-
rosuınum aylığını alırlar. 

Birinci derece kadro maaşı
nı müktesep bak olarak alma
mış olanların bu suretle alacaik-
ları aylıklar, bunların eraııekli-
lîklerinıde ve diğer memuriye
te geçmelerimde kaaamılmış bak 
sayılmaz. Bu gibilerin emekli
liklerinde ve diğer memuriyet
lerle geçilmelerimde hizmet süre
lerime göre kazandıkları derece 
'aylıkları esastır. 

Bunların kazanılmış hak de-
Tteceısimıde yükselime sürelerini 
bitirmeleri halimde, katzanılmış 
hakları kendiliğimden bir üst 
dereceye yükselir. 

Baı maddeınin ikinci, üçüncü, 
ıdöridünaü ve beşinci fıkraları 
hükmü, 2556 sayılı Kanunum 74 
ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kamumumum 94 ncü 
maddesi gereğince Bakanlık 
hizıme'tlerine alman ve bu hiz-
(mıeıtleri savcılılk meslekimde geç-
ıımiş sayılan Bakanlık Müsteşa
rı, Tefltiiş Kurulu Başkanı ve 
igemel müıdürleri hakkımda da 
uygulanır. 

MADDE 3. — Devlet me-
ımurları aylaklarının tevhit ve 
'teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel 
ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı bölünuümdem, ilişik 
(3) sayılı cetvelde derece, un
van ve sayıları yazılı kadrolar 
çıkarıllmıuş ve yerime bağlı (4) 
ısayılı cetvelde umvam, derece ve 
ısayıları yazılı kadrolar eklen-
miiştir. 

Amayasıa ve Adalet Komisyo
nunum kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
mıetniniaı üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonumun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin feaibul ettiği 

Metin 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nanının yürrülüğe girdiği tarih
te, Yargıtay Birinci Başkanı, 
Cumihuriiıyet Başsavcısı, Yargı
tay İkinci başkanları, Yargıtay 
Cumhuriyet İlkindi başsavcıları, 
Yargıtay üyeleri, Yargıtay sav
cıları ile Bakanlık Müsteşarı, 
Teftiş Kurnlıı Başkanı ve ge
nel müdürlerinin değişitârd&e'n 
(kadrodan sebebiyle yeniden se
çim ve atanıma işlemlerine lü-
zıuım fcalmıadatn görevleri ve bü
tün özlük halkları devanı eder. 

MADDE 4. — Bu kanun hü-
fkümleri yayınlandığı tarihte 
yürürlüğe glirer. 

MADDE 5. — Bu kanun hü-
Ikümlerini Balkanlar Kurulu yü
rüttür. 

Anayasa ve Adalet Komrisyo-
'nunun kabuil ettiği mıetdn 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meölisi metninin g'eçici madde-
isi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
ımetninin beşinci maddesıi ay-
rnjen kaJbul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine ait geçici 
cetveller 

Millet Meclisi metnine ait 
(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Millet Meciliısi mietınfeııe adıt 
(2) sayılı cetvel aynen kalbul 
.edilmiştir. 

Millet Meclisi nıletmine ait 
(3) sayılı cetvel aynen kaıbul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi mietındrae ait 
(4) sıayUİı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

- Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metim 

t I GEÇİCİ MADDE — Millet 
- , Mecliisnce kabuil edilen geçici 

ımadde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
laynen kıabuıl 'edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı 

(1) sayılı cetvel aynen kabul 
'edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi mıetniaıe bağlı 

(2) sayılı cetvel aynen kabul 
'edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı 

(3) .sıaydı cetvel aynen kabul 
'edilmiştir. 

[4] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi mtetniıne bağlı 

(4) sayılı cetvel aynen ıkalbul 
ledilmiştıir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
mıetniniaı dördüncü maddesi ay
nen kabuil edilmiişıtir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since .kabul edilen 4 ncü ımadde 
ıaynen kabul 'edilmiştir. 
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Sınıf 

Muavinlik 

Üçüncü sınıf 
hâkimlik 

İkinci sınıf 

— 8 — 
(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

(2556 sayılı Kanunun 17 nci maddesine eklenecek olan cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyeti 

r 10 İcra Memurluğu, Üye Yardımcılığı, Hâkim Yardımcılı, 
ğı, Sorgu Hâkimliği 

9 İcra Memurluğu, İcra Yardımcı Hâkimliği, Sorgu 
Hâkimliği, Üye Yardımcılığı, Hâkim Yardımcılığı 

8 İcra Memurluğu, İcra Yardımcı Hâkimliği, Sorgu Hâ
kimliği, Sulh Hâkimliği, Mahkeme Üyeliği, İcra Hâ
kimliği, Hâkimlik 

7 İcra Yardımcı Hâkimliği, Sorgu Hâkimliği, Sulh Hâ
kimliği, Mahkeme Üyeliği, İcra Hâkimliği, Hâkimlik 

6 İcra Yardımcı Hâkimliği, Sorgu Hâkimliği, Sulh Hâ
kimliği, Mahkeme Üyeliği, İcra Hâkimliği, Hâkimlik, 
Mahkeme Reisliği, Yargıtay Üye Yardımcılığı 

Ayhğ 

500 

600 

700 

800 

950 

f 5 Mahkeme Üyeliği, İcra Hâkimliği, Hâkimlik, MahkeO 1 100 
İkinci simdi hâkimlikJ 4 me Reisliği, Sorgu Hâkimliği, Yargıtay Üye Yar-1 1 250 

[ 3 dımcılığı J 1 500 

f 6 . ] 950 
J 5 Mahkeme Üyeliği, İcra Hâkimliği, Hâkimlik, Man-1 1 100 
î 4 keme Reisliği, Sorgu Hâkimliği, Yargıtay Üye Yar- J» 1 250 

Birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimler 

l 
. r 

Birinci sınıf hâkimi ık-{ 

l 

dımcılığı 

Yargıtay Üyeliği 
Yargıtay İkinci Başkanlığı 
Yargıtay Birinci Başkanlığı 

1 500 
1 750-
2 000 
2 000 
2 000 
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Sınıf 

Muavinlik 

Üçüncü sınıf 
savcılık 

ikinci sınıf : 

İkinci sınıf 
savcılık 

Birinci sınıfa 
ayrılmış savcılar 

(2556 sayılı Kanunun 18 nci maddesine eklenecek olan cetvel) 

[2] SAYILI CETVEL 

Birinci sınıf savcılık -| 

1 

D. 

10 
9 

Memuriyeti 

Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı 

Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, Cumhuriyet Savcı
lığı, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, Cumhuriyet Sav
cılığı Başyardımcılığı, Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuri
yet Başsavcılığı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, Cumhuriyet Savcı
lığı Başyardşmcılığı, Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuri
yet Başsavcılığı Yardımcılığı 

5 Cumhuriyet Savdığı Yardımcılığı, Cumhuriyet Sav
cılığı Başyardımcılığı, Cumhuriyet Savcılğı, Cumhu
riyet Başsavcılığı Yardımcılığı 

4 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, Cumhuriyet Sav-
3 cılığı Başyardımcılığı, Cumhuriyet Savcılığı, Cumhu

riyet Başsavcılığı Yardımcılığı 

6 
5 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, Cumhuriyet Sav-
4 cılığı Başyardımcılığı, Cumhuriyet Savcılığı, Cum.hu-
3 riyet Başsavcılığı Yardımcılığı 
2 

1 Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
1 Cumhuriyet İkinci Başsavcılığı 
1 Cumhuriyet Başsavcılığı 
1 Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı, Teftiş Kurulu Başkan

lığı Genel müdürlükleri 

Aylığı 

500 
600 

700 

800 

950 

.1 100 
1 250 
1 500 

950 
1 100 
1 250 
1 500 
1 750—2 000 

2 000 
2 000 
2 000 

2 000 
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(3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümünden 

çıkarılacak kadrolar) 

D. Memuriyetin nev'i 

Adalet Bakanlığı 
Merkez 

2 Müsteşar 1 1 750 

Ceza îşleri Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür 1 1 500 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür 1 1 500 

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür 1 1 500 

Zat îşleri Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür 1 1 500 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
3 Teftig Kurulu Başkanı 1 1 500 

[3] SAYILI CETVEL 

Aded Maaş \ D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

2 
3 
2 
3 

Yargıtay 

ikinci Başkan 
Üye 
Cumhuriyet İkinci Başsavcısı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 

18 
111 

7 
35 

1 750 
1 500 
1 750 
1 500 

Yüksek Hâkimler Kurulu 

Yasama Organı tarafından 
seçilecek Yüksek Hâkimler 
Kurulu Üyesi 6 1 500 

Yasama Organı tarafından 
seçilecek Yüksek Hâkimler 
Kurulu Yedek Üyesi 2 1 500 

İller Teşkilatındaki Hâkim 
ve Savcılar 80 1 500 

(3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümüne 
eklenecek kadrolar) 

[4] SAYILI CETVEL 

Adalet Bakanlığı 
Merkez 

1 Müsteşar 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanı 1 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür 1 

2 000 

2 000 

2 000 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür 1 2 000 
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 

1 

1 Genel Müdür 

Zat İşleri Genel Müdürlüğü 
1 Genel Müdür 1 

Yargıtay 
1 İkinci Başkan 18 
1 Üye 111 
1 Cumhuriyet İkinci Başsavcısı 7 
1 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 35 

2 000 

2 000 

2 000 
2 000 
2 000 
2 000 

Yüksek Hâkimler Kurulu 

Yasama Organı tarafından 
seçilecek Yüksek Hâkimler 
Kurulu üyesi 6 2 000 

Yasama Organı tarafından 
seçilecek Yüksek Hâkimler 
Kurulu Yedek Üyesi 2 2 000 

İller teşkilatındaki birinci sınıfa ayrıl
mış Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları 

Birinci Sınıf Hâkim ve Cum
huriyet Savcıları (Mahkeme 
Üyeliği, İcra Hâkimliği, Hâ
kimlik, Mahkeme Reisliği, 
Sorgu Hâkimliği, Cumhuri
yet Savcılığı, Cumhuriyet 
Savcı Yardımcılığı, Cumhu
riyet Başsavcı Yardımcılığı) 30 2 000 

C. Serjaıtosu (S. Sayısı : 951) 
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Birinci Smıf Hâkim ve Cum
huriyet Savcıları (Mahkeme 
Üyeliği, İcra Hâkimliği, Hâ
kimlik, Mahkeme Reisliği, 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Sorgu Hâkimliği, Cumhuri
yet Savcılığı, Cumhuriyet 
Savcı Yardımcılığı, Cumhu
riyet Başsavcı Yardımcılığı) 50 1 750 

«•»•• 

C. Senatosu (S. Sayısı : 951) 




