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I (3/593) 5 

4. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
Arslan Bora, Enver Kök, Kâzım Kara-
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29:30,37,38 
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4. — «Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî 
Yardım Avrupa Sö'zlaşmesi» nin uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
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Faruk Sükan'm cevabı .(,6/439) 16:22 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hi
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile ilgili I 
plânın Hükümete geri/verilmesine dair gerekçeli 
önergeler üzerindeki görüşmeler sona erdiril
mek suretiyle Plânın görüşıülmesi tamamlandı. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı içindeki 
ta'blolarm her bölüm içinde ayrıca numaralan-
'dığı, bu durumun mdtindeki tablolara yapılan 
atıflarda karışıklığa sebeb olduğu cihetle Plânda 
yer alan tablolara müteselsil numara verilmesi 
ve atıfların da buna göre düzeltilmesi hususun
da Komisyona yetki verilmesine dair Bütçe ve 
Plân Karma Komisyonu Başkanı İsmet Sezıgin'-
in önergesi okundu ve kabul olundu. 

Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, Plân görüşme
lerinin bitimi münasebetiyle noksanların ikmali 
ve Plân tatbikatında Hükümete ışık tutacak de- | 
ğerli tenkidlerden dolayı Cumhuriyet Senatosu
na teşekkürlerini 'bildirdi. . | 

Yapılan açık oylama sionunda Plânın 34 ret, i 
2 çekinsere karşı 79 oyla kaJbul edildiği bildi
rildi. 

2. — GELEN 

Tasan 
1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka

nunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet Meclisi 1/234; Cumhuriyet 
Senatosu 1/798) (Millî Savunmaı Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 
2. — 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi

nin 3 ncü fıkrasının kaldırılması \hakkmda 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet Meclisi 2/189; Cumhuriyet 
Senatosu 2/222) (Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
3. —• Hacettepe Üniversitesi kurulması hak

kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka-
ıbul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1-/359; 
Cumhuriyet Senatosu 1/797) (S. Sayısı : 955) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1967] 

4. — Yabancı memleketlerde yapılan evlen
me merasiminin kolaylaştırılması hakkındaki 
ıSözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
ka'bul olunan metni ve Cumıhuriyet Senatosu 

Başkan; İkinci Beş Yıllık Plânın millete ve 
memlekete hayırlı ve uğurlu olması dileğinde 
t) ulundu. 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında
ki kanun tasarısının, ilgili komisyonlardan se
kizer üyenin iştirakiyle kurulacak bir geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün, önergesi okundu ve kalbul 
olundu. 

Genel Kurul toplantısının 27 Haziran 1967 
Salı gününe bırakılmasına dair önerge kabul 
edildi. 

27 Haziran 1967 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 14,39 da son,verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tabiî Üye 

Mehmet Ünaldı Salâhattin Özgür 
Kâtip 

Çanakkale 
Nahit Alton 

KÂĞITLAR 

Anayasa ve Adalet, İçişleri ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 1/181; Cumhuriyet Senatosu 1/728) 
(S. Sayısı : 960) 

5. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/382; Cumıhuriyet Sena
tosu 1/799) (S. Sayısı : 956) 

6. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişikilk yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/377; Cumhuriyet Senatosu 
1/800) (S. Sayısı : 957) 

7. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet-
' vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/514; Cumhuriyet Senatosu 
2/220) (S. Sayısı : 959) 

j 8. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
! işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 2/529; Cumhuriyet Sena
tosu 2/221) (S. Sayısı : 958) 

file:///hakkmda
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

— » ' • • • * • 

BAŞKAN — 77 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak, 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — DEMEÇLER 

1. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal; 25 Hazi
ran 1967 Pazar günü Eskişehir'de bâzı tesisle
rin temel atma törenine katılanlara dair TRT 
bültenleri hakkında demeci 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Ömer 
Ucuzal, TRT haber bülteni hakkında kısa bir 
görüşme talebetmiştir. Buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, gündem dışı söz alıp 
zamanınızı israf etmek istemezdim, ama meseleyi 
sözlü soru haline getirmede de bir fayda göreme
diğim için kısaca gündem dışı konuşmak mecbu
riyetinde kaldım. Daha evvelce TRT nin tutu
mu hakkında alâkalı Turizm ve Tanıtma Baka
nına tevcih ettiğim bir sözlü soru münasebetiyle 
buraya gelen Sayın Bakan, mevcut kanuni hü
kümler, mevzuat muvacehesinde Bakanlığım 
muhatabolamıyor, TRT Umum Müdürlüğünden 
aldığım cevabı arz edeceğim, diye konuşmaya 
başlamıştı. 

Değerli arkadaşlarım 25 Haziran Pazar günü, 
hepinizin bildiği gibi, Eskişehir'de mütaaddit 
yatırımların temelleri atıldı. Pazar günü gerek 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Resmî bir ziyarette bulunmak üzere 
Fransaya giden Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a, 
dönüşüne kadar, Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun'un vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/596) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

I BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

VE SÖYLEVLER 

I saat 13 bülteninde, gerekse 19 ve 23 e çeyrek 
kala konuşmalarında haber veren Ankara Rad-
yosu açılış merasiminde Başbakan, bakanlar, 
falan filân vilâyetin valileri ve falan vilâyetin 
de belediye reisi diye haber verirken, açılış me
rasiminde Yasama Meclislerinin değerli üyeleri 
3 0 - 4 0 kadar arkadaşımız da bulunduğu halde 
ne milletvekili, ne de senatör arkadaşlarımızın 
bulunduğundan bahsetmeyi her halde zait gör
düler ki, bu yönden bir haber vermek lûtfunda 

bulunamadılar. Değerli arkadaşlarım, Yasama 
Meclisleri üyelerinin porotokolde yeri varsa, 
verilen haberde bu nizama riayet etmek mecbu
riyetindedir. Gerek Anayasa, gerekse 359 sayılı 
TRT Kanunu, TRT nin haber bültenini tanzim 

eden arkadaşlara istediği şekilde haber tanzim 
etmek yetkisini vermemiştir. Yasama Meclisleri 
üyelerinin şayet protokolde yeri yoksa, ki biz 
bunun yeri olduğuna inanıyoruz, ona göre ha
reket edelim. Keyfî şekilde haber bülteni tan
zim etmeleri doğru bir şey değildir. Bunun için 
söz aldım Yüce Senatoyu hürmetle selâmlarım. 

I BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Fransa'yı ziyaret etmek üzere, Cumhurbaş-
I kanı General Charles de Gaulle tarafından vâki 
I daveti kabul ettiğimden, 27 Haziran 1967 Salı 

günü Ankara'dan hareketim mukarrerdir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 ncü 

maddesi gereğince, avdetime kadar, Cumhur-
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başkanlığına Cumhuriyet Senatosu Başkanı B. 
ibrahim Şevki Atasağun'un vekillik edeceğini 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bir tezkere daha var, okutuyorum. 

2. — Vazife île yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne ka
dar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/595) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

B. ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, içişleri Bakanı B. Faruk 
Sükan'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurb aşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
116 ncı maddesinin ikinci fıkrasının, Anayasanın 

1. — 832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı 
maddesi uyarınca açık bulunan beş daire baş
kanlığı ile 23 üyelik için yapılan seçim sonunda 
kazananların adlarını ve aldıkları oy miktarını 
bildiren listenin sunulduğuna dair Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlığı tarafından verilen, Sayıştay Kanunu
nun 6 ncı maddesi gereğince açık bulunan 5 da
ire başkanlığı ve 23 üyelik için yapılan seçim 
tezkeresini arz ediyorum. Bu seçim sonucu sayın 
üyelere bir liste halinde tevzi edilmiş bulunmak
tadır. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı mad

desi uyarınca, açık bulunan (5) daire başkan
lığı ile (23) üyelik için, 22 . 6 . 1967 Perşem
be günü saat 15.00 te komisyonumuzda yapılan 

14 ncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı ol
duğundan iptaline karar verildiğine ve kararın 
14 . 12 . 1967 gününde yürürlüğe gireceğine 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
(3/593) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının bir yazısı var. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesince; 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 116 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı 
olduğundan bahisle iptali hakkında itiraz vo
liyle yapılan başvurma üzerine konu incelenmiş 
ve adı geçen kanunun 116 ncı maddesinin ikinci 
fıkrası hükümlerinin Anayasanın 14 ncü mad
desinin 3 ncü fıkrasına aykırı bulunduğundan 
iptaline ve iptal hükmünün 14 . 12 . 1967 gü
nünde yürürlüğe girmesine 15 . 6 . 1967 gü
nünde 1966/34 esas - 1967/18 karar sayısiyle 
karar verilmiştir, 

Bilgileri rica olunur. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
ibrahim Senil 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

seçim sonucunda daire başkanlığı (Sayıştay 
kontenjanı) ile (Maliye Komisyonu) nd'an üye
likler için seçilenlerin adı, soyadı ve aldıkları oy 
miktarını gösterir tutanak ilişik olarak sunul
muştur. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
saygı ile arz ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

ismet Sezgin 

BAŞKAN — Tasnif heyeti tutanaklarını 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Sayıştay Daire Başkanlığı seçimine 40 üye ka
tılmış, aşağıda isimleri yazılı adaylar karşıla-

6. — SEÇİMLER 
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rında gösterilen oyları almak suretiyle seçilmiş
lerdir. 

Arz olunur. 
Rize Ankara 

Erol Yılmaz Akçal Ilyas Seçkin 
Trabzon 

Ahmet ihsan Birincioğlu 

Sayıştay Daire Başkanlığı : 
Nihat Başakar (37), Vasfi îlter (36), Celâl 

Çitici (34), Azmi Seyhan (27), Hüdai Dümer 
(23). 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay üyeleri (Sayıştay kontenjanı) seçi

mine 43 üye katılmış, aşağıda isimleri yazılı 
adaylar karşılarında gösterilen oyları almak 
suretiyle seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 

Sivas Adıyaman 
Gültekin Sakarya M. Arif Atalay 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Sayıştay üyeleri (Sayıştay kontenjanı) : 
Semiha Denizdöven (40), Namık Gürkök 

(39), Gültekin Aykurt (36), Servet Koksal 

4. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ardan 
Bora, Enver Kök, Kâzım Karaağaçlıoğlu ve Ha
lil Ağar'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/594) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 19 . 6 . 1967 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan 
Bora, mazeretine binaen, 28 . 6 . 1967 tarihin
den itibaren, (23 gün), 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi En
ver Kök, hastalığına binaen, 13 . 6 . 1967 tari
hinden itibaren (15 gün), 

Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üye
si Kâzım Karaağaçlıoğlu, mazeretine binaen, 

(35), Bedri Rakunt (32), Hayri Gürsu (31), 
Ali Sezener (30), İhsan Tanyıldız (30), A. Mit
hat Testereci (28), M. Kemal Urkom (26), M. 
Hulusi Koç (25), Halit Özerkan (23). 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay üyeleri (Maliye kontenjanı) seçi

mine 42 üye katılmış, aşağıda isimleri yazılı 
adaylar karşılarında gösterilen oyları almak su
retiyle seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 

istanbul Kütahya 
Osman Zeki Gümüşoğlu Mesut Erez 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

Sayıştay üyeleri (Maliye kontenjanı) : 
Osman Cebi (41), Ali Orhon (36), Abdur-

rahman Şahin (35), Muzaffer Gürçon (32), Yeli 
Uyar (31), Mehmet Çınarlı (31), ilham Gövsa 
(29), Orhan Saltcan (28), ibrahim Z. Yaybüke 
(25), Hazım Dizdar (23), Hayri Esen (23). 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonunca 
Sayıştay başkanlıkları ve üyeliklere yapılan se
çimi yüksek oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 . 7 . 1967 tarihinden itibaren, (16 gün), 
Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi Ha

lil Ağar, hastalığına binaen, 16 . 6 . 1967 tari
hinden itibaren, (21 gün). 

BAŞKAN — Şimdi izin istiyen arkadaşları
mızın isimlerini teker teker okuyup, reylerinizi 
istihsal edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan 
Bora, mazeretine binaen, 28 . 6 . 1967 tarihin
den itibaren, (23 gün), 

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

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi En
ver Kök, hastalığına binaen, 13 . 6 . 1967 tari
hinden itibaren (15 gün), 

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

Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üye
si Kâzım Karaağaçlıoğlu, mazeretine binaen, 
3 . 7 . 1967 tarihinden itibaren, (16 gün), 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE?*EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi Ha
lil Ağar, hastalığına binaen, 16 . 6 . 1967 tari
hinden itibaren, (21 gün). 

Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

5. —~Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanu
nu taasrısını görüşmek üzere, ilgili komisyonlar
dan dörder üyenin iştirakiyle bir Geçici Komis
yon teşkiline dair Millî Savunma Bakam Ahmet 
Topaloğlu'nun önergesi 

BAŞKAN — Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel kanun tasarısının müzakeresi için bir karma 
komisyon teşkiline mütedair bir tezkere vardır, 
okutuyorum : 

7. — GÖRÜŞ 

1. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle 
Yüksek Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulun
dan ihracedilen öğrencilerin askerlik 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 — Her ne kadar gündemimizin 
tertibinde sözlü sorular bahis konusu ise de mü
zakeresine başlanmış ve yarıda kalmış bir kanun 
teklifi vardır. Bu kanun teklifinin müzakeresi 
esnasında Sayın Tekirdağ Senatörü Cemal Tar
lan bir takrir vermek suretiyle kanunun Hükü
met adına Millî Savunma Bakanı tarafından açık
lanması hususu Yüksek Heyetinizce karar altına 
alınmıştı. O sebeple bu kanunun müzakeresi ya
rıda kaldığı cihetle bu kanunun müzakeresine ge
çiyoruz. 

Kanun, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle 
Yüksek Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulun
dan ihracedilen öğrencilerin askerlik durumları 
hakkında kanun teklifi idi. 

Hükümet adma Sayın Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu, buyurunuz efendim. 

(1) 942 S. Sayılı basmayazı 15 . 6 . 1967 ta
rihli 69 ncu Birleşim tutanağına bağlıdır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta

sarısı Millet Meclisince kabul edilerek Yüce Se
natoya gönderilmiş bulunmaktadır. 

işin ehemmiyet ve müstaceliyetine binaen 
Meclislerin tatilinden önce kanunlaşmasını te
min bakımından bu tasarının Başkanlıkça ha
vale edilmiş bulunduğu Millî Savunma, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonlarından seçi
lecek 4 er üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
incelenmesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN —• Takrirde yazılı olduğu veçhile, 
bir geçici komisyon kurulması hususunu oyları
nıza sunuyorum... Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

,EN İŞLER 

M I L L Î S A V U N M A B A K A N ı A H M E T T O 
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın se
natörler, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle 
Harb Okulundan çıkarılan öğrencilerin asker
lik durumları hakkında Senato Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve üç arkadaşı ve Sayın Mardin 
Milletvekili Rifat Baykal ve üç arkadaşı tara
fından sevk edilen ve Meclisçe kabu ledilen 
kanunun Senatoda müzakeresi sırasında Hükü
met görüşünün alınması Senatoca karara bağ
lanmış bulunduğundan bu kanun hakkındaki 
Hükümet görüşünü arz ediyorum. 

Şaym milletvekili ve senatör arkadaşlarımı-
zm yaptığı teklif üzerine kanun metni Mec
lisçe şu şekli almış bulunuyordu. «20 - 21 Ma
yıs 1963 olayları sebebiyle harb okullarından 
çıkarılan öğrencilerin muvazzaf askerlik hiz
metlerini yapmış sayılacağını; ancak, bunlar
dan yüksek öğrenimlerini bitirerek yedek su-
pay olmak şartını kazananları, arzu ettikleri tak
dirde, yedek subay okuluna katılmaları muvazzaf 
oldukları takdirde Yedek Asteğmen nasbedilme-
leri ve 6 aylık hizmetten sonra (terhis edilme
leri» şeklinde kabul edilmiş 'bulunuyordu. Se
nato Millî Eğitim Komisyonu, Meclisçe kabul 
edilen bu metni aynen kabullenmiş ve Senato 
Millî Savunma Komisyonu bu metni değiştirip 
şu şekle sokmuş bulunmaktadır. 
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20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle harp 
okulu ile ilişiği kesilen öğrenciler yüksek öğ
renimlerini yaparak 1076 sayılı Kanunun şü
mulüne girenler yedek asteğmen olarak, diğer
leri de er olarak muvazzaf askerlik hizmetlerini 
yapmış sayılır ve terhis edilirler, şeklinde de
ğiştirmiş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler, bu kanunun şevkimde Mil
let Meclisi Encümenlerinde görüşülürken Hü
kümet görüşü olarak harp okulunda bir ilâ 
iki yıl askerlik yapmış, eğitim yapmış öğrenci
lerin, temel eğitimleri ve temel askerlik bilgi
lerini de edinmiş olmaları nazarı itibara alına
rak bu öğrencilerin askerliklerini yapmış sa
yılmalarının hükümet görüşü olarak kabullene
ceğini arz etmiştik. Ancak bundan sonra Mec
liste Hükümet görüşünü aşarak yüksek öğ
renimlerini yapanların yedek subay olma hak
larının tanınacağı kabul edilmiş, Senato Millî 
Savunma Komisyonunca da, bu görüşlere ilâ
veten, otomatikman yüksek öğrenim yapan 
harp okulu öğrencilerinin yedek asteğmen ola
rak terhis edileceği, hükmü kabul edilmiş bu
lunmaktadır. Bu, umumi hükümlere, bu Millî 
Savunma Komisyonunun bu kabulü, umumi hü
kümlere aykırıdır. 1076 sayılı Kanuna göre yük
sek öğrenimini yapan gençler yedek subay 
okuluna girerler; yedek subay okulunda su
bay yetiştirilmeleri için gerekli bilgiler verilir. 
Bu okuldan sonra hepsi mutlaka yedek subay 
olarak çıkmazlar. Bunların bir kısmı er olarak 
da Ordu saflarında yer alabilirler. Bu şekilde 
yedek subaya sevk edilmiş, umumi hükümlere 
>gtöre sevk edilmiş bulunan yüksek tahsil öğren
cilerinin hepsi yedek subay olmazken, harp 
okulundan disiplin karariyle çıkarılanlara oto
matikman yedek subaylık hakkının verilmesi 
umumi hükümlere aykırı görülmektedir. Esasen 
biz, hükümet görüşü olarak, sadece disiplin kara
riyle harp okulundan çıkarılan bu öğrencile
rin askerliklerini yapmış sayılmalarımı kabul 
etmiş bulunuyoruz. Bundan daha ileri getirilen 
hükümler sayın milletvekillerinin, sayım sena
törlerin teklifi ile kabul edilmiştir. Senatonuz
da da bu kanunun arz ettiğim hükümet görü
şümden ;leri alacağı şekil Senatonun takdirine 
vabestedir. 

Hükümetin görüşü bundan ibarettir, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 20' - 21 Ma
yıs 1963 olayları sebebiyle yüksek disiplin 
kurulu karariyle harp okulundan ihracedilen 
öğrencilerin askerlik durumları hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin ile, Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
Komisyonunun kabul ettiği metnin 1 nci fık
rası yerinde olmakla beraber, -ikinci fıkrası 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komis
yonunun kabul ettiği metin gaye dışı olup 
mevcut kanunlara tamamen aykırı bir durum 
arz etmektedir. Zira, «20 - 21 Mayıs 1963 
-olayları sebebiyle harp okulu île ilişimi 
kesilen öğrencilerin muvazzaf askerlik hizmeti 
vapmış sayılır ve terhis edilir», hükmü kabul 
edildiği takdirde mevcut kanunlar karşısında 
eşitlik, hak ve adaletin tamamen teessüs edeceği 
kanısındayım. Bunu destekiiyen kanuni gerekçe
ler, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanunumun 3 ncü maddesi askerler ve rütbele
re aidolup A) «Askerler» başlığı altında 4 nu
maralı bendi; «Askerî öğrenci, subay, askerî me
mur veya astsubay yetiştirmek üzere muhtelif 
okul ve üniversitelerde okuyan ve resmî kıyafet 
taşıyan öğrencidir.» dedikten sonra aynı madde
nin 6 numaralı bendinde ise; «Subay, hususi ka
nununa göre Silâhlı Kuvvetlere intisabeden, as
teğmenden mareşale ve amirale kadar rütbeyi 
haiz olan askerdir.» diye tarif eder. Demek olu
yor ki, öğrenciler, sınıf durumu ne olursa olsun, 
fiilen öğrenci olduğu müddetçe, bunlar, rütbesiz 
askerdir. Aynı kanunun 113 ncü maddesinde, 
«Askerî öğrenciler» kısmında ise, «liselerden yu
karı okul, yüksek okul ve üniversite okuyan as
kerî öğrenciler Askerî Ceza ve Askerî Muhake
me Usulü kanumlariyle bu kanunun tatbikatı ba
kımından askerlik mükellefiyeti altına girmiş ad
dolunur ve diğer askerler hakkında tatbik olu
nan hükümler bunlar hakkında da aynen tatbik 
edilir.» der. Aynı kanunun 111 nci maddesinde: 
«Askerî öğrenciler, diğer hususlarda kendi okul 
talimatlarına tabidirler.» Bu kanundan başka, 
diğer hususlarda, hepimizin malûmu olduğu veç
hile, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu gereğince de, Harbiye'de geçen 
müddetler, bunların terfiilerinde de sayılmakta
dır. 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Kanunu-
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nun 120 nci maddesi gereğince çıkartılan Türk 
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 
715 nci maddesiyle de, «Liselerden yukarı okul, 
yüksek okul ve üniversitede okuyan askerî öğ
renciler, askerî mükellefiyet altıma girmiş bulun
makla askerî ceza ve Askerî muhakame usulü 
kanunlarına tabidirler.» der. Kara Harb Okulu 
Disiplin Talimatının 12 nci maddesi, «Harb Oku
luna kabul edilen bir öğrenci askerliğe katılmış 
olur.» Görülüyor kî, muhterem arkadaşlar, kanu
nun bu gerekçeleri karşısında Harb Okulumda 
okuyan bu öğrencilerin fiilî durumları, askerî 
mükellefiyet altına girmiştir ve bunların Harbi
yede geçen müddetlerinin askerlikten sayılması 
icabetmektedir. 

Bu kanunlara paralel olarak diğer misaller 
de verebiliriz. Nitekim, 15 . 10 . 1960 tarih ve 
97 sayılı Kanunun, «Yedek subay niteliğini haiz 
(Oİamıyanlarm ve imtihanda başarı sağlıyamryan-
larm yedek subay okulunda geçen hizmetleri de 
askerlikten sayılmaktadır.» Askerî ceza Kamu
nunum 154 ncü maddesine göre, «Yedek subay ol
ma niteliğini haiz olamıyanların disiplinsizlikleri 
tesbit edildiği andan itibaren okuldan ilişikleri 
kesilir ve okulda geçen müddetleri askerlikte 
geçmiş sayılır.» demektedir. Yine, 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Talimatnamesi ve 
Kaıra Harb Okulu Talimatı gereğince, Harb Oku
lundaki öğrencinin askerlik mükellefiyeti altında 
olduğu kabul edilmektedir. Bir taraftan Askerî 
ceza Kanunumun 38 nci maddesi: Askerlik hizme
tini yaparak yenii, baştan askerlik yapmak hük
münü getirmiştir. 20 - 21 Mayıs olaylarının bu 
hükümlerle ilgisi olmadığına göre, Harbiyede ge
çen müddetlerinin askerlikten sayılması m'adde-
nin ruh ve mânasına tamamen uymaktadır. Ama 
bu Harbiyede geçen müddetler sayılmadığı tak
dirde, bu arkadaşlariimız Askerî Ceza Kanunu ge
reğince ceza yemediklerine göre, bunların asker
liğe yeniden başlatılması doğru olmıyacaktır. Bu 
öğrenciler Millî .Savunma Bakanlığıma müracaat 
ettikleri zaman da Millî Savunma Bakanlığı 
bunları 5401 sayılı Kamunun kapsamı içinde mü
talâa etmektedir. Halbuki 5401 sayılı Kanunun 
kapsamı içimde olamadığı yukardan beri arz et
tiğimiz kanun, madde ve gerekçeleriyle bunların 
Harbiyede geçen müddetlerinin askerlikten sa
yılması icabetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarını, Harbiyede geçen 
müddetlerinin askerlikte geçmiş gibi kabulü ve 

Yüce Meclisimizin bir atıfeti olarak da hiç aske
re alınmadan terhis muamelelerinin yapılmasının 
en doğru ve en âdil yol olduğu kanaatindeyim. 
Millî Eğitim Komisyonunun 2 nci fıkrası yahut 
Millî Savunma Komisyonunun metni kabul edil
diği takdirde kanuni çelişmeler olacaktır. Şöy
le ki :> 

Kara Harb Okulu Disiplin Talimatnemesinin 
96 nci maddesine aykırı olacaktır. Yüksek Di
siplin Kurulunda, subay olmıya lâyik olamıya-
cağı kanaatine varılırsa okuldan ilişiği kesilen
lerin durumu ne olacaktır? 

Gene 97 sayılı Kanun «Üniversite mezunu 
olanlar meslek ihtisaslarına göre sınıflandırıla
rak, yedek subay okulu ve talimgahlarına gön
derilirler.» Yüksek tahsilini ikmâl eden, yedek 
subay okuluna gitmeden - eğer Millî Savunma 
Komisyonunun teklifini kabul ettiğimiz takdir
de - bu asteğmen olan arkadaşlarımızın sınıf 
durumu ne olacaktır? 

Bunların sınıf durumu da burada tesbit edil
mediğine göre, o zaman 97 sayılı Kanunla da 
bir çelişme olacaktır. Millî Eğitim Komisyo
nunun kabul ettiği metin ise 2 . 7 . 1962 tarihli 
ve 56 sayılı Kanuna aykırı olacaktır. Zira bu 
kanun gereğince yedek subay müddeti iki sene
dir. . Yedek subay müddetinden, bu teklifi ka
bul ettiğimiz takdirde 6 ay inecektir k i ; o zaman 
da bu 56 sayılı Kanunla da bir çelişme olacak
tır. 

1076 sayılı Kanunun ruh ve mânasına aykırı 
olacaktır; çünkü yedek subay olabilmesi için 
yedek subay okulundan mezun olması icabede-
cektir. Halbuki biz Millî Savunma Komisyonu
nun metnini kabul ettiğimiz takdirde o zaman 
yedek subay okulundan mezun olmıyan her 
hangi bir kimseye otomatikman yedek subay ol
ma hakkını tanıyacağız, ki alacaklardır bu da, 
bu kanunun ruhuna aykırı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, demin de arz etti
ğim veçhile, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 3 ncü maddesinin 6 sayılı 
bendi, subay olabilmek için hususi kanunla ol
ması lâzımdır, demektedir. Hususi bir kanun ve 
hususi bir eğitime tâbi olması lâzım. Halbuki 
burada, yüksek tahsilim bitiren bir arkadaşımı
zın hususi bir eğitim, hususi bir askerî terbiye ve 
disiplinli olması lâzımgelen durumunu da kont
rol etmek imkânı olmadığından bu, 211 sayılı 
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Kanunun 6 neı fıkrasına da aykırı bir durum 
arz edecektir. 

Diğer bir husus: Anayasamızın 118 nci mad
desine de değinmek isterim. «Disiplin kararla
r ı ; yargı meclisinin denetimi dışında bırakıla
maz» der. Son fıkrasında ise «askerî kişiler 
hakkındaki hükümler saklıdır» Bu âmir hüküm 
karşısında, bu saklılığı biz kaldırdığımız tak
dirde, bu kanun karşısında, acaba Anayasamızın 
118 nci maddesinin son fıkrası ne şekilde işle
tilecektir? Görülüyor ki bütün bunlar daima bir 
çelişme hususu arz etmektedir. Bu kıymetli ev
lâtlarımıza âtifet hissi gereğince, bunlar smfta 
kalsalar dahi bursları devam etmektedir. 17 Ni
san 1965 tarihli 575 sayılı Kanunla bunların 
borçları affedilmiştir. Kendilerine imtihansız 
üniversiteye girme hakları tanınmıştır. 780 sayılı 
Af Kanununun kapsamı içerisine alınmıştır. Yü
ce Divana vermiş olduğumuz önerge de iltifat 
gördüğü takdirde o zaman bunların harbiyedeki 
geçen müddetleri ne olursa olsun askerlikte geç
miş gibi kabul edilecektir; ve bu suretle sosyal 
adalet tamamen teessüs edecektir. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Kanunun birinci maddesi üze
rinde 14 sayın üye konuşmuştur. Kifayeti mü
zakere takriri vardır. Yalnız Komisyon adına 
Sayın Başkan özdilek söz istemişlerdir. Buyurun 
efedim. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI FAHRÎ ÖZDÎLEK (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatör arkadaşlarım, Millî Sa
vunma Komisyonumuz da, Yüksek Senato adı
na kanun teklifini tetkik ettik. Bu teklifin Hü
kümete aidolmadığını, (biraz önce Sayın Millî 
Savunma Bakanı bizzat beyan ettiler. Komisyo
numuzda, teklifin son şeklini almasındaki hu
suslar dikkate alınmıştır. Askerî îç Hizmet Ka
nun ve Talimatını biz de biliyoruz. Bütün husu
siyle bunun da dikkate alındığını arz edeceğim. 

Orduda disiplin cezası ancak üst âmiri asli 
tarafından tahfif veya reddedilebilir. Bu tip ce
zaların temyizi olmadığını Ordu mensubu olarak 
bilmekteyiz. Biz de bu hususun mahfuz olduğu
nu zaten kıymetlendiriyoruz. Disiplin Kurulu 
karan 20 - 21 Mayıs 1963 olayları ile doğrudan 
doğruya ilgili olanlarla, dolaylı bir tarzda ilgi
li olduğu sanılan bütün okullar için tatbik edil-
miktir. Bu tasarrufla bu okullların Ordu cami-
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asında bulunmalarının önüne geçilmiştir. Görü
len mahzur böylelikle (bertaraf edilmiştir. Disip
lin Kurulunun bu kararı mahkeme kararının in
tacından evvel tatbik edilmiştir. Bilâhara, mah
kemeleri yapılanların yüzde 95 i beraet etmiştir. 
Böylece bir suçtan iki türlü ceza vaziyetine gi
rilmiş bir vaziyet dikkatimizi çekti. Harb oku
lundan çıkarılanların yüksek tahsile devamı için 
bâzı teşebbüsler ve yardımlar da yapılmıştır. 
Hattâ, burslu tahsile devam etmek için teşebbüs 
de kuvveden fiile çıkarılmıştır. 20 - 21 Mayıs 
olaylarına bilerek veya bilmiyerek, istiyerek veya 
istemiyerek katılan, bâzı mazeretleri yüzünden 
alâkaları olduğu bilinmiyenler dahi dâhil edile
rek bu disiplin kararma uyulmak suretiyle okul
dan çıkarılanların miktarı 1 480 kişidir. Halen 
bunlardan dördü 1076 sayılı Kanuna talbi olarak 
bu durumu ihraz etmiştir. Daha 1 300 ü müteca
viz okur da yüksek tahsilini ikmal etmek üzere
dir. Arta kalanlar tahsile devam edememişler
dir. Harb okulundan ihracedilen okurların ço
ğu asikerî ortaokul ve askerî liselerden yetişmiş
lerdir. Bunlar bilhassa liselerden haftada üç 
gün silâhlı talim ve eğitim görmüştür. Kamplar
da da bu eğitimi pekiştirmişlerdir. Münferit eği
tim devresini bu suretle bitirmişlerdir. Harb 
okulunda da manga ve takım komutanlığında ye
tiştirilmişlerdir. Ve, küçük şevki idare mesele
leri üzerinde de çalıştırılmışlardır. Bizim Mil
lî Eğitim Komisyonu bu okurlar için toptan er 
olarak işlem yapılmasını derpiş eden bir hüküm 
ile huzurunuzdadır. Yani, 1111 sayılı Kanun hü
kümlerini bunlara tatbik etmektedir. Çok iyi 
bildiğiniz gibi lise üstü tahsil yapamıyanlar. as
kerlik yaşı cağından, muvazzaflık hizmet için 
silâh altına celbedilirler. Bunların emsali do
ğumlular yüksek tahsile devam ettikleri takdirde 
tecilli sayılırlar. Bu derece tahsil görenler ise 
1076 sayılı Kanuna tabi tutulurlar. Millî Eğitim 
Komisyonu 1 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü 
ile yüksek tahsil görenlerden istiyenleri 1076 sa
yılı Kanuna talbi tutmaktadır. îstemiyenler han
gi kanuna tabi olacaktırlar? Kanun ısdar edilir
ken arzuya terk edilen hükümlerle muallel bir 
durumu biz Komisyon olarak mahzurlu mütalâa 
ettik. 1111 sayılı Kanun, her türk vatandaşına 
muvazzaflık hizmetini mecburi 'kılmıştır. Buna 
rağmen harh «'kulundaki tahsilini asfcerlik hiz
meti sayıilmasında bir satanca görültmezken, 
fcüç'ük şevki idare unsuru olarak yet'işltirilmek 

— 10 — 



C. Senatosu B : 77 

üzere bu okurların yedek subay okulunda yeni
den eğitime tabi tutulmalarında biz bir fayda 
mülâhaza ödemedik. 'Kanun 'teklifinin Eğitim 
Komisyonunda aldığı şekle göre bu okurların, 
Disiplin Kurulu kararma uyularak Ordu safla
rına alınmaması hakkındaki düşüncenin bakim 
olduğunu kabul ederek bunun tam tatbik edile
mediği; istiyenlerin yedek subay olması gibi bir 
açık kapı bırakılmasından anlaşılıyor. Eğer ye
dek subaylığı kısa bir müddetle yaptırılmasında 
bir mahzur görülmüyorsa bunlara diğer emsal
leri gibi tam hizmet yaptırmamayı neden müta
lâa ediyorlar? Mahzur varit ise; ki vardır, bu 
müddet üzerinde de dikkatle durulmaya değer. 
Bâzı arkadaşlarımız yedek subay okulunda tah
sil ve not alma lüzumundan bahis buyurdular 
Küçük yaştan beri askerî hiyerarşiye kendini 
alıştırmış, bu gençler; yedek subay olma notunu 
evleviyette ve tereddütsüz .alırlar. Yedek subay 
okulundan bu kişilere diploma verilmesi de mev-
zuulbahis değildir. Bunlar hususi 'bir kanun ile 
işleme tabi tutulacaklardır. 

Sınıf grupu meselesi ne olacaktır? Diye bir 
endişeden bahsettiler. Yüksek malûmunuz ol
duğu gibi, harb okulunun sonunda bunlar bir 
teste tabi tutulmak suretiyle sınıflandırılırlar. 
Teste tabi tutulmadıkları takdirde hepsi için asıl 
sınıf piyadedir. 

Bir misal vermek icabederse huzurunuzda ben 
bulunmaktayım. Birinci Cihan Harbinde harb 
okulunu doğru dürüst okumadan talimgaha sevk 
edildik ve hepimiz piyade subayı olarak yetişti
rildik. Bil âhara içimizden topçu, istihkâm, mu
habere, süvari olan vardır. Ben de bunların ara
sında piyadeden süvariye geçmiş bir şahsiyetim. 
Disiplin Kurulu kararının ruhuna ve lâfzına tam 
uygun olarak lise seviyesindekilere askerlik hiz
metini yaptırmadan erlikle terhisini uygun gören' 
diğer Komisyon üyesi arkadaşlarımız da 1076 
sayılı Kanuna tabi olarak işlem görecekler için 
yine Disiplin Kurulu kararının ruh ve lâfzına 
uyularak yedek asteğmen olarak terhis edilmeyi 
kabul etmiyorlar. Böylece biz Ordu disiplinini 
her şeyin üstünde görerek ve tahsile devam eden
leri kıymetlendirerek bu kişileri bir müddet Or
du hizmetine tabi tutmamayı maslahata en mu
vafık şart olarak gördük, özellik taşıyan bu ka
nun hakkındaki mütalâamızı da huzurunuzdaki 
tetkik buyurduğunuz matbu kısımda yüksek öğ-
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renimlerini yaparak 1076 sayılı Kanunun şümu
lüne girenler yedek asteğmen olarak, diğerleri 
er olarak muvazzaflık askerlik hizmetlerini yap
mış sayılırlar ve terhis edilirler, şeklinde kıy
metlendirdik. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Komisyon Başkanından bir sualim var, efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kalkaplı-
oğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Şimdi, Sayın Komisyon Başkanı dediler ki, «Biz 
yedek subay olarak yüksek tahsil yapan bu tale
belerin işleme tabi tutulmasını istiyoruz. Ancak, 
kısa da olsa, altı ay veya bir sene dahi olsa, ye
dek subay gibi hizmet görmelerini sakıncalı bu
luyoruz, dediler. Şimdi, böyle olduğuna göre, sa
kıncalı görme sebeplerinin izahı anlaşılmıyor. 
Şöyle ki, eğer bunlar yedek subay olarak mua
meleye tabi tutuluyor ve bu disiplin yönünden 
sakıncalı bulunmıyorsa neden aynı mantıkla yü
rüyüp de kısaca muayyen müddet içerisinde su
baylar için hizmet görmekten tevakki ediyorlar? 

BAŞKAN — Yedek subay müddetinin altı 
ayla kısıtlanmasının sebebi nedir diyorsunuz? 
Soru şeklinde... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Hayır. Yalnız, yedek subay olarak muameleye 
tabi tutulmalarını iştiyen bu Komisyon neden 
bunların yedek subay olarak kıtada bilfiil hizmet 
görmelerini sakıncalı buluyor? Hem yedek su
bay yapıyorlar, hem de almış oldukları disiplin 
^ ararı karsusınlda bilfiil vazife görün su
baylık yapmalarını mahzurlu telâkki ediyorlar. 
Bunlar yarın yedek subay olarak muameleye 
+abi tutulduğunda indelhace Orduya sevk edil
diğinde aynı mabzur çıkmıyacak mı? Yani, bir 
açıklık var, gibi geliyor bunun izahını yapsınlar. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın özdilek. 
MÎLL SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 

FAHRİ ÖZDİLEK (Devamla) — Efendim, lise 
seviyesinden daha yukarı yüksek tahsil görmiyen-
ler 1111 sayılı Askerlik Mükellefiyeti Kanununa 
tabidir. Bunun fevkinde tahsil görenler 1076 sa
yılı Kanun tatbikatına tabidir. Yüksek tahsil 
görmüş bu arkadaşlara kanunun tanıdığı bu 
hakkı nezzetmek gibi bir vaziyete muhatabolma-
mak, 1 480; arz ettiğim miktarı dolduran bu ar
kadaşlara Ordu ile münasebetlerini, Yüksek Di
siplin Kurulunun arzu etmek suretiyle Ordu ile 
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münasebetlerini kesme pozisyonu karşısında on
ların bu düşüncelerine imtisalen biz de dün Or
du saflarından birkaç sene evvel onlardan ay
rılmış arkadaş olarak Disiplin Kurulu kararının 
kasdettiği mânayı da dikkate almak suretiyle 
Ordu saflarına girmelerini mahzurlu gördük. Al
tı ay müddetle yedek subaylık yaptırmak ve on
dan sonra terhis etmek için arkadaşlarımızın 
koyduğu hüküm şudur : Arzu edenler girsin,, ar
zu etmiyenler girmesin, şeklindedir. Arzu eden
ler; 1 480 den - af buyurun - 100 kişi oldu, müte
bakisi kaldı. Bunlar hangf kanuna imtisalen 
muameleye tabi olacaklardır? Burada bizi tered
düde sevk eden, iştibaha sevk eden vaziyetler 
doğdu. Orduya asker olarak alınmaması hakkın
daki arzu ne idiyse, 1076 sayılı Kanuna imtisalen 
yetişmiş, tahsil görmüş olanların da yine Orduya 
alınmamaları hakkındaki düşüncemiz bizi bun
ların yedek subay olarak tekrar 'bir toplum içe
risine alınmalarında fayda bulunmadığı kanaati
ne sevk etti. Onun içindir ki, bu arkadaşlar tah
silini ikmal ettikleri takdirde tabi olacakları 1076 
sayılı Kanunun yedek asteğmen na^bedilmek su
retiyle terhislerinin Ordu 'camiasında daha bü
yük fayda temin edeceği kanaatine sevk ettiğ: 

için, biz de huzurunuza kanunu bu şekilde kıy 
metlendirerek çıktık. Takdir sizlerindir. Arr-

ederim. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririn-' 

okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederini. 

Niğde 
Kudret Bayhan 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde Sayın Koeaş, 
buyurunuz. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, 14 arkadaşımız şimdiye kadar ko
nuşmuş ve bir kıymetli arkadaşımız da kifa
yet önergesi vermişlerdir. Hatırladığıma göre 
*ge>qeıı celsede bir kıymetli arkadaşımız Hükü
metin bu konuda izahat vermesini ve Yüce Se
natonun aydınlandıktan sonra oyunu kullan
masını teklif ettiği zaman, iki veya üç arkadaşı
mız söz istemiş durumda idi, Başkanlığın ifade
sine göre. 

Muhterem arkadaşlarım, önemli bir konu
da, 1 400 küsur kişinin istikbalini ilgilendiren 

bir konuda ve millî menfaatleri bizim kanaa
timize göre, kapsıyan bir konuda yarım saat
lik bir gecikme ve konuşmadan hiçbir fayda 
göremiyeceğiz. Buna mukabil bugün Sayın 
Bakan izahat verdiler, önerge sahibi sayın ar
kadaşımız izahat verdiler. Gürdük ki kanunları 
da çok güzel bir şekilde incelemişler ve bu ve
sile ile birçok kanunlara da temas ettiler. Ama, 
bunun Yüksek Senatonun aydınlatılması icabe-
den konulardan biri olduğuna kaaniiz. Sayın 
Komisyon Başkanı bu vazifeyi büyük ölçüde 
dile getirdiler. Ama, bâzı noktalar var ki o da, 
mutlaka bu durumun oylamadan evvel açık
lanmasında fayda vardır. Meselâ, arkadaşımız 
konuşurken, kanunlara da değinerek verdiği 
misaller üzerine, etrafımızdan bize sual soran
lar oldu. Yani, arkadaşımız hakikaten esaslı 
noktalara temas etti ve senatör arkadaşları
mızda bir tereddüt hâsıl oldu ve bize sual sor
dular. «Ne dersiniz? -Siz Komisyonda bunu tet
kik etmiştiniz, bu işi incelemişdiniz, bakan ar
kadaşımız; ne diyor?» Diye soranlar oldu. Zan
netmem ki bu tereddüt yalnız bizim etrafımız
da toplanan arkadaşlarda olsun. Binaenaleyh 
bâzı hususların mutlaka açıklanmasında fayda 
vardır. Meselâ sayın arkadaşımız sordular 
haklı olarak, sınıf durumları ne olacaktır? Di
ye Sayın Komisyon Başkanı buna cevap ver
diler. Subay olma niteliğinden bahsettiler, di
siplin durumundan bahsettiler. Ama hiç kimse 
çocukların özel hukukî durumundan bahsetme
di; veya çok kısa bir şekilde bahsedildi. Bun
ların zannediyorum ki izah edilmesinde fayda 
vardır. Söz istiyen arkadaşların miktarını bil
miyorum ama zannetmiyorum ki 10 - 15 kişi 
olsun. Bu kanunun yarım saat, 40 dakika, bir 
saat fazla müzakeresinden hiçbir mahzur çık
maz. Buna mukabil büyük faydalar olacağına 
kaaniim. Bize sorulan bu suallere gerekli iza
hatı dinledikten sonra bizim onlara etraflıca 
cevap ve izahta bulunabilmemiz için kifayet 

önergesi veren arkadaşımızın takririne iltifat 
edilmemesini veya hiç olmazsa bunun iki üç ar
kadaş daha konuşuncaya kadar geciktirilmesi
ni yüksek takdirlerinize arz ediyorum, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Kanunun 1 nci maddesinin bir 
evvelki birleşimde yapılan müzakeresi sıra
sında 12 sayın üye konuşmuş ve bu arada kifa-
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yeti müzakere takriri verilmiş; fakat, Sayın 
Cemal Tarlan'm vermiş olduğu takrir kabul 
edilerek, sayın bakanın izahatının alınması Ge
nel Kurulca öngörülmüş idi. Bu kerre de söz 
almış bulunan bir üyeye ve Komisyon adına da 
Sayın Komisyon Başkanına söz verilmiş du
rumdadır, takdir yüksek Heyetinizindir. Kifa
yeti müzakere takririni okuttum ve aleyhinde 
de bir arkadaşımız görüşlerini beyan etmişler
dir. Kifayeti müzakere takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Üç aded takrir vardır, bilgilerinize sunup 
gerekli kararları istihsal edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yük

sek Disiplin Kurulu karariyle harp okulundan 
ihracedilen öğrencilerin askerlik durumları 
hakkındaki kanun teklifinin Cumhuriyet Sena-
tasu Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği 
raporun müzakereye esas alınmasını saygı ile 
arz ederim. 

Eskişehir tstanlbul 
Ömer Ucuzal Rifat Öztürkçine 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önerge
mizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, Sayın Ucuz
al geri alıyorsunuz. Esasa müessir iki takrir 
kalmıştır. Millî Savunma Komisyonunun rapo
ru esasen okunmuş maddesi de müzakere edil
mekte idi. 

Cumhuriyeti (Senatosu Başkanlığına 
Birinci maddenin 20 - 21 Mayıs 1963 olay

ları sdbebiyle harp okulu ile ilişiği kesilen öğ
rencilerin muvazzaf askerliklerini er olarak yap
mış sayılırlar. Bunlar 1076 sayılı Kanun hü
kümlerinden faydalanamazlar, şeklinde arz ve 
teklif ederiz. 

Samsun! Bolu 
Ref et Rendeci Rahmi Arıkan 

ıSayın! Başkanlığa 
20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yük

sek Disiplin Kurulu kararı ile harp okulundan 
ihracedilen öğrencilerin askerlik durumları 
[hakkındaki kanun teklifinin birinci maddesi
nin aşağıdaki şekilde kabul buyrulmasını say-
ıgı ile arz ederim. 

îstanlbul 
Rifat Öztürkçine 

Madde 1. 20 - 21 Mayıs 1963 olayları se
bebiyle harp okulu ile ilişiği kesilen öğrenci
ler muvazzaf askerlik hizmetini yapmış sayı
lırlar. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan ve Sayım Rende-
ei'nin beyanı er olaralk; Sayın Öztürkçine'nin, 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış sayılırlar, 
şeklindedir. Birbirinden farklı ufak bir aykırı
lık vardır. O sebeple ayır ayrı okutup, oyları
nıza arz edeceğim. 

(Refet Rendeci ve Rahmi Arıikan'ın öner
geleri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde Sayın Kap
lan buyurun. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşilarım, bu takrir kanaa
time göre çok kısıntılı verilmiş bir takrirdir. 
Ben ilk defa teklifi verirken, askerliklerini ye-
deksubay olarak yapmış kabul edilir, tarzında 
da vermedim. Onu açıikça itiraf edeyim ve aşa
ğı - yukarı bir ortalama hal tarzı bulunabile
cek şekilde idi. Ama Meclis münasip görmüş, 
Senatonun komisyonları münasip görmüş, be
nim verdiğim teklifi, hattâ, biraz daha bu öğ
rencilerin lehine ilerletmiş. Ama şimdi gelip de 
bu, 1076 sayılı Kanundan faydalanamazlar, di
ye bir önerge vermek çok fazla kısıtlamak de
mek oluyor. Yani haklarını bu kadar dondur
mak doğru bir şey değil. Bu arkadaşların içer
sinde, bu öğrencilerin içersimde yüksek tahsile 
devam edecekler var. Nitekim ediyorlar. Onu 
bitirdikten sonra normal olarak Türkiye Dev
letinin, Türkiye hukuk Devletinin ortada olan . 
kanunlarından gayet tabiî faydalanacak. Yani 
vaktiyle harb okulu yüksek disiplin kurulunun 
koymuş olduğu bir kayıt yüzünden ilelebet 
Anayasamız, iki şeyi biliyorsunuz koymuştur; 
hem hak, hem ödev. Bunlardan birisi çalışma
dır, birisi de askerliktir. Anayasa bu kadar 
ehemmiyet vermiştir bu ilki meseleye, askerlik 
ve çalışma. Anayasanın bu kadar ehemmiyet 
verdiği bir mevzuda, 1076 sayılı Kanundan da 
faydalanamaz, demekle, yedeksubay hakkını 
dahi elinden alıyorsunuz. Bu çok fazla, hattâ 
insafsızlık olur arkadaşlar. (A. P. sıralarından 
«vaktiyle koymasaydınız» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Öztükçine-
de burada temas etti. Sizlerin fazla vaktini al
mak istemiyorum; nihayet mesele açılmıştır. Bir 
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madde okudu, dikkatinizden kaçmamıştır; lise 
üstü askerî öğrenciler, Askerî Ceza Kanununu: 
hükümlerine tabidirler. Askerî Ceza Kanunu 
nun hükümleri içerisinde disiplin kurulu, doğru
dan doğruya askerî mahkemelerin verecekler' 
cezalar ve usûl hükümleri vardır, sonradan de
ğişti bir kısmı. Askerî Ceza Kanununun hüküm 
leri içerisinden çok dikkatle aranırsa disipliı 
cezaları hangi hallerde ve nasıl verilir? Yani As 
kerî Ceza Kanununun hükümleri içerisinde Harl 
Okulu Yüksek Disiplin Kurulunun vermiş oldu
ğu disiplin cezasını bulacak bir kimse varsa şim 
di, bütün söylediklerimden tamamen feragat edi
yorum. Askerî Ceza Kanununun içerisinde Har] 
Okulu Yüksek Disiplin Kurulunun verdiği tarz
da bir ceza maddesi bulabilecek varsa... hukukçu 
çok burada, meselelerin bu tarafına girmiyelim: 
ki, bu okurlardan çoğu sonradan mahkemeye git
miş, mahkeme kararı ile beraet etmiş. Yani Si 
lâhlı Kuvvetler seviyesinde değil, bir Harb Oku
lu Yüksek Disiplin Kurulu seviyesinde verilen 
bir idari tasarrufun münakaşasını dahi buradr 
pek yapmıyoruz, görüyorsunuz. Öbür tarafta 
bir kaziyei muhkeme var. Hâkimlerin verdiği ka
rarlar var, mahkemelerin verdiği kararlar var; 
beraet ettirilmiş. İnsaf etsin bu arkadaşlarım da; 
mahkemelerin, hâkimlerin verdiği beraet kararı
na biraz uysunlar. «1076 dan faydalanamaza 
diye kati bir hükmü kabul etmeyin arkadaşlar. 
Dilediğiniz gibi çevirebilirsiniz, bir görüş mese
lesidir; şöyle olur, böyle olur. Yani ona bir şer 
denmez, nihayet. Ama, bu kadar katı bir hükmi, 
•kabul etmiyeceğinizi ümideder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Takriri bir daha okutuyorum. 
Takririn aleyhinde görüşülüdü. 

(Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Refet 
Rendeci ve Bolu Üyesi Rahmi Arıkan'm öner
geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş 
kan, bu takrir iki fıkrayı ihtiva etmektedir. Mü
saade ederseniz toptan değil de fıkra fıkra oya 
sunulsun. 

BAŞKAN — Takrir sahiplerinin böyle bir 
teklifleri yok. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ama müşte 
rek oya sunulursa hatalı olur. Çünkü iki ayrı hu

susu ihtiva etmektedir. («Komisyona sorun» ses-
' eri.) 

BAŞKAN — Komisyon görüşlerini ifade et
tiler. Katılmıyorlar. Hükümet ve Bakan katılmı
yorlar. Bakan beyan etti. Biraz evvel Hükümet 
adma Millî Savunma Bakanı görüşlerini ifade 
etti, efendim. 

Takrir kül halindedir, ayrı ayrı oya arzını ge
rektiren bir husus yok. O bakımdan takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmiyenler lütfen işaret 
buyursunlar... Takrir kabul edilmiştir efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Kaç oyla 
kabul edildi, lütfen... 

BAŞKAN — 39 oya karşı 45 oy ile kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Millet Meclisinden gelen metinde değişiklik 
olması hasebiyle açık oylarınıza arz edilecektir. 

Sayın Öztürkçine'nin takriri bu sebeple oya 
arz edilmemiştir. Çünkü bir evvelki tadil takriri 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(«Birinci madde için ne şekilde oy kullana
cağız» sesleri.) 

Efendim takrir işari oyla kabul edildi. Tak
rir, maddede bir değişiklik yapılmasını gerektir
diğinden, maddeyi bu,değişik şekliyle açık oyla
rınıza arz ettik. Maddeyi kabul edenler beyaz, 
reddedenler kırmızı, çekinserler ise yeşil oy kul
lanacaklardır. 

Maddeyi, açık oya koyuyoruz. Zira Millet 
Meclisinden gelen metin değişmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde görüşmek 
'stiyen sayın üye var mı?. Yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Cabul edilmiştir. 

Açık oylama neticesinde kanunun neticesini 
arz edeceğim. 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devanı) 

6. — Gündemde mevcut i§lerİ7i çokluğu sebe
biyle, Genel Kurulun Çarşamba günleri de top
lanmasına dair Genel Kurul karan 

BAŞKAN — Genel Kuruldan bir karar itti
haz etmek zaruretindedir Başkanlık Divanı. Yaz 
devresine girmek üzere bulunduğumuz cihetle 
Millet Meclisinin bizden önce kanunları müzake
re edip Senatomuza gönderdiği malûmunuzdur. 
Bu sebeple genel kanunlar üzerinde Senatomu
zun kesif bir çalışmasına zaruret bulunduğu ci

hetle yarın ve bundan sonraki Çarşamba günle
rinde de çalışılması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Kanu
nun tümü üzerinde konuşamaz mıyız efen

dim? 

BAŞKAN —• Kanunun tümü üzerinde konu
şursunuz efendim. Oylama bitsin de.. 

8. —SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz efendim. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'mn, Adana Doğum Evine 
alınmıyan bir hastaya dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/438) 

BAŞKAN — Sayın Bekata?.. Buradalar. Sa
yın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?.. Burada
lar. Sözlü soruyu okutuyorum efendim. 

22 . 5 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâlet Duyurulmasını saygı ile rica ede
rim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Sözlü soru : 
20 Mayıs 1967 tarihli Hürriyet Gazetesin

de 

4 çocuk anası Sabiha Şaran'm beşinci çocu
ğunu doğurmak üzere müracaat ettiği Adana 
Doğum Evine, parası olmadığından alınmadığı 
için, sokak ortasında doktorsuz ve ebesiz doğum 
yapmak zorunda kaldığı ve doğan çocuğun öl
düğü yazılmıştır. 

Haber doğru mudur ve bu olay 
Bakanlık ne düşünmektedir? 

karşısında 

BAŞKAN — Soru okunmuştur. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Sayın Vedat Âli Özkan, 
buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YAEDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler; Anka
ra Senatörü Sayın Hıfzı Oğuz Bekata Adana'da 
sokakta vukubulan bir doğum olayını sözlü soru 
halinde Bakanlığıma tevcih etmiştir. Olayı arz 
ediyorum. 

15 Mayıs 1967 tarihinde Sabiha Saran ismin
de hâmile bir kadın normal muayenesini yaptır
mak üzere Adana Doğum Evine müracaat edi
yor. 3250 sayılı protokol defterindeki sırasiyle 
muayenesini yaptırıyor. Protokol defterinde ay
nen şu yazılı: «8,5 aylık hâmile, reçetesi veril
miştir.» Üç gün sonra 18 Mayıs 1967 tarihinde 

sabahleyin erken saatlerde kadında sancılar baş
lıyor. Bu sancı üzerine Sabiha Saran isimli bu 
hasta kadın evvelâ Mithat Özdemir isimli, dışa
rıda muayenehanesi bulunan belediye tabibine 
müracaat ediyor. Belediye tabibi, muayenesin
den sonra doğumla ilgili bir durum görmüyor, 
reçetesini veriyor, kadın ayrılıyor. Aile bunun
la tatmin olmuyor, bu sefer de Muzaffer Ars-
laner isimli serbest bir pratisyen tabibin muaye
nehanesine gidiyor. Bu doktor arkadaşımız da 
doğumla ilgili bir durum görmüyor, reçetesini 
veriyor, kadını evine gönderiyor. Fakat kadın 
bu ikinci muayeneden ayrıldıktan sonra ağrıları 
şiddetleniyor, nihayet doğum sancısı halini alı
yor. Ve Cavit Yarımoğlu isimli bir nisaiye mü
tehassısının muayenehanesine gitmek üzere ora
dan ayrılıyor. Ve tabiî geçikildiği için muaye
nehanenin antresinde kadın saat 7,30 sıraların-
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da doğumunu yapıyor ve ölü bir çocuk. Cavit 
Yarımoğlu iniyor, yapacak hiçbir »şey yok 
Sonu alıyor ve kadını tekrar otomobille evine 
iade ediyor ve Hürriyet Gazetesinde çıkan re
simlerde de kadın evine döndüğü sırada alır-
mıştır. Burada doğum sancılan başladıktan 
sonra kadın doğum evine müracaat etmiş değil
dir. Bu itibarla doğum hâdisesi doğum evine 
müracaatın dışında, tamamen dışarıda cereyan 
etmiştir. Hâdiseye savcılık el koymuştur; ve 
âdemi takip kararı verilmiştir. Bu bakımdan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı do
ğum eviyle ilgili bir hâdise yoktur. Ve doğum 
evinin bu kadını muayeneden sonra reddettiği 
keyfiyeti de doğru bir haber değildir. Vaziyeti 
tavzih ederim. 

Saygılarımı arz ederim. 

B'akanı dinlediniz, adlî takibatı gerektirir 
bir durum olmadığını söylediler. Esasen mah-
tenre ile alâkalı bir nokta için soruyu burada 
^etirmedim. Yalnız muhterem Bakanın fconuş-
ııasmda bir garip tarzı tesbit ettim. Bunu 
Yüksek Huzurunuzda ifade edeceğim. Buyur
dular ki, evvelâ gitmiş, doğum evine müracaat 
etmiş, kendisine 3260 numaralı kaydı yapmış
lar ve doğumla ilgili bir hususu görmediM'eri 
için iade etmişler. Mütaakiben kadın, bir gün 
ara ile, belediye tabibine muayyen olmuş, ta
bip muayeneden sonra, Bakanın sözlerini ay
nen ifade ediyorum, ilgili bir durum görmüyor. 
Sonra serbest bir doktora gidiyor kadın, do
ğumla ilgili bir durumu serbest doktor da gör
müyor. Bu sefer kadın bir başka doktora gider
ken yolda doğurmuş oluyor. Şimdi bunların 
hepsi doktor olduğuna göre, doğum sancısı 
başlamış ve nitekim aynı gün doğurmuş bu
lunan bir kadının doktordan doktora dolaşa
rak kendisime bir yardımcı ararken her doktor, 
nedense muayene ediyor ve doğumla ilgili bir 
vaziyet görmüyor, gönderiyor. Kadın, bunon 
üzerine başka bir doiktora gidiyor, o da muaye
ne ediyor ve doğumla ilgili bir vaziyet gör
müyor. Fakat kadın, her nasılsa, aynı gün ay
nı saatlerin içinde sokakta doğuruyor. Bunu 
şöylece işe bağlamak istiyorum: Diyebile
ceksiniz ki köylerde, kentlerde pek çok benzer
leri var; tesadüfen bu, gazeteye geçmiştir. 
Doğrudur. Bu ıstırap sadece Adana'da cereyan et
miş bir konu değildir. Ama, bir kayıtsızlığın 
bulunduğu bizzat Sayın Bakanın ifadesinden 
de anlaşılmaktadır. Ve kadının gazeteye geçen 
«param yoktur» sözü ile; doğum evi bir, bele
diye tabibi iki, serbest doktor üç 3 ncü doktora 
da gidip ki serbest olduğuna göre bunlar, bu 
kadar doktoru dolaşmanın gücünün maddi ba
kımdan imkânı olmadığını da düşünecek olur
sak bu işte bir garip durum vardır. Ama Ba
kan, tahkik etmiş, doğum evini suçlandıracak 
bir taraf görmemiştir. Ve fakat vatandaşların 
mânevi vicdanlarında bu gibi hâdiselerin suç
luları sadece cemiyet değildir; bu kayıtsızlık
ları gösterenlerdir. Arz etmelk isterim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, İkili Anlaşmalara 
dair sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı adına Ba-

BAŞKAN — Sayın Bekata buyurun. 
HIFZI OÖUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu so
ruyu Hürriyet Gazetesinin 20 Mayıs 1967 tarihli 
sayısında gördüğüm bir resim ve yazı üzerine 
vermiştim. Çok kısa olduğu için bir pasajını 
arz edeceğim. Doğum yapmak için gittiği Adana 
Doğum Evinden parası olmadığından ters - yüz 
geri çevrilen Sabiha Seran isimli hamile bir ka
dın çaresizlik içinde evine dönerken sokakta 
yüzlerce kişinin gözleri önünde ve ıstırap için
de doğum yapmıştır. Sokakta geçen yaşlı ka
dınların çarşaflarını çıkartarak üzerlerini ört
tükleri Safbüha Seran doğum sancısı içinde da
kikalarca çırpınıp durmuş, «doktor, doktor» 
feryatları arasında öılü bir erkek çocuğu dün
yaya getirmiştir. Yaşlı kadınların yardımiyle 
doğum yapan Sabiha Seran bir müddet kıvra
nıp durmuş sonra da ağlanmaya başlamıştır. 
Ölü doğan erkek çocuğunun cesedi bir kutu
nun içine konulduktan sonra Sabiha Seran da 
bir battaniyeye sarılarak: evine gönderilmiştir. 
Sokakta doğum yapan dört çocuk anası Sabiha 
Seran doğum yapmak için Adana Doğum Evi
ne gittim; fakat param olmadığı için doğum 
•evine kabul edilmedim, çaresizlik içerisinde evi
me giderken yolda sancılandım ve doğum yap
tım; hastaneye alınsaydım belki çocuğum ölü 
doğmazdı, demiştir. Bunu gerçekleştiren de 
bir resim, hakikaten pek çok insanların gözü 
önünde battaniyeye sarılmış bir kadın resmi de 
gazetede cılktı. 
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kanvekili İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın ceva
bı. (6/439) 

BAŞKAN — Sayın Rekata? Burada. Sayın 
Dışişleri Bakanvekili Sayın Saikan? Burada
lar. Soruyu okutuyorum. 

23 . 5 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Dışişleri Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasmı saygıyle rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Sözlü soru: 
1. Türk kamu oyunu işgal ve tedirgin 

eden İkili Anılaşmaların sayısı, konuları ve ya
pıldığı tarihler nedir? 

2. Bunların bağımsızlığımız, hükümranlığı-
•mız ve millî menfaatlerimiz bakımından ince
lenmesi hangi sonuçlara varmıştır? 

3. Bu husustaki teşebbüslerde olumlu ge
lişmeler sağlanabilmiş midir? 

BAŞKAN — Soru okundu. Dışişleri Bakanı 
adına Sayın İçişleri Bakanı Faruk Sükan, bu
yurun efendim. 

kaımları arasındaki işbirliğinin daha kolaylıkla 
temini için ilgili makamlar arasında teknik se
viyede varılmış mutabakat, yapılmış tertibat, 
alınmış tedbirlerle ilgili bulunmaktadır. Bun
ların T. B. M. M. nin tasdikine sunulmuş olan
ları NATOSOFA Kuvvetleri statüsü andlaşma-
sı, vergi muafiyetleri gibi olanları esasen açık
lanmış bulunmaktadır. Bunun dışında kalanla
rın ise mahiyetleri dolayısiyle açıklanmaları 
devrin hükümetlerince mümkün görülmemiş
tir. Bilindiği üzere bu anlaşmalar sadece Tür
kiye'nin menfaatlerini değil, mensup bulundu
ğumuz savunma camiasının menfaatleri
ni de ilgilenmektedir. Bu bakımdan 
mezkûr anlaşmaların konularını ve bun
larla ilgili diğer malûmatın şu sırada açık
lanmasının uygun oamıyacağıını takdir buyu
rursunuz. 1964 yılı sonundan itibaren 10 ilâ 
24 Aralık 1965 tarihleri arasında Türkiye ile 
Amerika Birleşik Devletleri arasında müşterek 
savunma gücünün artırılması için Kuzey At
lantik Andlaşmasının üçüncü maddesine müs
teniden alman tertip ve tedbirlerle, bunla
rın hukukî mesnedleri gözden geçirilmeye baş
lanmış ve ilgili servislerce müştereken yürütülen 
uzun ve dikkatli bir çalışma neticesinde anlaş
malar, ve sair belgeler ayrı ayrı tetkik edile
rek bunların bir envanterinin yapılmasına ça
lışılmıştır. Netice bunların bir araya getirile
rek bir düzene sokulması, bir kısmının bâzı 
hükümlerinin tavzihi ve ıslah edilmesi veya 
bâzı boşluklarının doldurulması gerektiği an
laşılmaktadır. Bu husustaki görüşmeler devam 
etmektedir. İki Hükümet arasında müzakere
lere girişilmesi hususundaki teklifimiz 7 Nisan 
1966 tarihinde tevdi edilen bir muhtıra ile An
kara'daki Amerikan Büyükelçiliğine bildiril
miştir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
bu konuya Hükümetimizce atfedilen önemi na
zarı itibara alarak muhtıramızı derhal tetkik 
etmiş ve müzakerât teklifimiz hakkındaki 
müspet mütalâasını gecikmiye mahal vermeden 
18 Nisan 1966 tarihinde bildirmiştir. Bilâhara 
CENTO Bakanlar Toplantısı dolayısiyle mem
leketimize gelmiş olan Amerika Birleşik Dev
letleri Dışişleri Bakanı Mr. Dean Rusk ile de 
bu konu müzakere edilmiş, müşarünileyh ha
tırlanacağı üzere yurdumuzdan ayrılırken 
22 Nisan 1966 günü Esenboğa Hava Alanında 
yaptığı basın toplantısında Hükümetinin bu 

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ, İÇİŞLERİ BA
KANI FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun kıy
metli üyeleri, Ankara Senatörü Sayın Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın ikili anlaşmalarla ilgili soru
larına cevaplarımızı arz ediyorum. 

Kuzey Anlantik Andlaşmasmın 3 ncü mad
desi: Üye memleketlerin hendi hukukî vasıta
larını geliştirmek ve bir birbirlerine karşılıklı 
yardımlarda bulunmak suretiyle, -münferiden 
ve mücteımian devamlı ve fiilî olarak hareket 
edip, bir silâhlı tecavüze karşı münferiden ve 
müştereken mukavemet hareketlerini idame ve 
tezyid eyliyeceklerind derpiş etmektedir. 

Türkiye Hükümeti, Amerika Birleşik Dev
letleriyle Kuzey Atlantik Andlaşmasmın işbu 
hükmü uyarında 1954 yılından 1965 yılı sonu
na kadar muhtelif tarih, seviye ve şekillerde 
50 yi mütecaviz anlaşma yapmıştır. Hakikatte 
bunları anlaşma ve andlaşma olarak vasıflan
dırmak doğru olmıyacaktır. Filhakika bahis ko
nusu anlaşmaların birkaçı müstesna, bakiyesi, 
savunma gücünün artırılması, iki askerî ma-
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konudaki müspet görüşünü Türk basınına ve 
umumi efkârımıza kesin bir şekilde açıklamış 
bulunmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, böylece müzakerele
rin devam etiği anlaşılmaktadır. Meselâ fev
kalâde nazik ve zaman zaman polemik konusu 
yapılması hasebiyle müsaade buyurulursa şu 
hususları açıklamak işitiyorum. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'ya şu suali sor
mama müsaadelerini rica ederim. Kendileri, 
şahsiyetimiz hakkında 14 Mayıs 1950 den ev
vel gayet vazıh fikirlere sahipti. Bu itibarla 
bu görüşlerimizle ilgili olarak samimî ve açık 
olarak şunları beyan etmek istiyorum. 

10 ilâ 24 Aralık 1965 ten önce Türkiye ile 
Amerika Birleşik Devletleri arasında Türkiye 
ve müşterek savunma gücünün artırıılması hu
susunda Kuzey Atlantik Paktı Andlaşmasınm 
3 ncü maddesine müsteniden alınmış tertip ve 
tedbirler hakkında hangi teşebbüsler yapılmış
sa zamanın mesul bir şahsiyeti ve mesul baka
nı olarak eğer Devlet sırrı mevzubahis değilse 
bu hususta Türk ve dünya umumi efkârına 
açıklamada bulunmalarını hasseten istirham et
mekteyim. 

Yine gayet açıklıkla ve samimiyetle beyan 
etmek istiyorum ki, her türlü politik mülâha
zaların üstünde zamanımıza kadar ikili arılaş
malar konusunda Demirci Hükümeti zamanına 
kadar bu mevzu doğrudan doğruya Türk Dev
letinin menfaatleri ve hükümranlık hakları 
zaviyesinden ele alınmıştır. Türk Devletinin 
menfaatleri ve hükümranlık hakları dışında 
her hangi bir bilgileri varsa bunu da bu mil
let kürsüsünden açıklamaya davet ediyorum. 
Demire! Hükümeti adına katiyetle ve samimi
yetle şu hususu beyan etmek isterim ki, De-
mirel Hükümeti, bugüne kadar yapılmış olan 
muameleler nazarı itibara alınmak suretiyle 
bu konuda daima Büyük Türk Milletinin, 
Türk Devletinin menfaatleriyle, dünya sulhu
nun korunması ve bağlı bulunduğumuz hür ve 
demokratik prensiplerin ışığı altında daima, 
meseleleri günün hâdiseleri içinde ve Türkiye'
nin menfaatleri zaviyesinden tetkik etmiş ve 
bu zaviyeden meseleleri ele almış ve müzakere 
konusu yapmıştır. Bu itibarla meselenin ciddi
yeti, meselenin nezaketi nazarı itibara alınmak 
suretiyle her türlü politik yatırım endişele

rinden uzak tutularak meselenin bu kürsüde 
görüşülmesi iktiza eder. İkili anlaşmalar mese
lesini de Demirel Hükümeti bu açıdan değer
lendirmektedir ve bu açıdan müzakere konu
su yapmaktadır. Bu itibarla açıklıyabileceğim 
kadar hususları böylece arz etmiş oluyorum. 
Kendileri, söyledikleri ölçüler içerisinde, millî 
menfaatler zaviyesinden ikili anlaşmalar konu
sunda burada Yüce Senatoya malûmat lütfeder
lerse biz de memnun ve müteşekkir kalırız. 

Hürmetlerimi arz ederim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım, kamu oyunu çok yakından 
ilgilendiren ve üzen bu konu, sanırım ki Par
lâmentoya benden önce beş değerli arkadaş 
tarafından getirilmiş idi, ama bugüne kadar 
olumlu bir aydınlığa kavuşturulmadığı için ben 
de bu konuyu Yüksek Huzurunuza getirdim. 
İkili anlaşmaların sayısının 54 olduğu söylenir. 
Bunların 34 ünün Dışişleri arşivlerinde bulun
duğu ve fakat 20 sinin maalesef bulunamadığı 
söylenir. Bu doğru ise, hazindir. Yarın 54 
değil de, 64 derlerse bunu kabul durumunda 
olacak mıyız? İkili anlaşmaların konularının; 
siyasi, ekonomik, askerî, hukukî olduğu, pos
ta, gümrük ve haberleşme konulariyle de ilgili 
bulunduğu bilinir. Bunun hepsinin gizli olması 
elbette ki düşünülemez. O halde Sayın Bakanın 
gizli olanları bir yana bırakıp diğerlerinin ko
nularından kısaca bahsetmesi mümkün idi. Asıl 
muhterem Bakan arkadaşımız bir noktasını 
cevapsız bıraktılar. O da, ikili anlaşmaların 
yapıldığı tarihleri rica etmiştim. Oraya aydın-
lık getirmediler. Vakıa hepimiz biliyoruz ki, 
bunların hemen büyük çoğunluğu 1960 tan 
önce yapılmıştır. Söylentilere göre, ikili an
laşmaların bir kısmı, muhterem Bakan arkada
şımız da ifade ettiler, Meclislerden geçmemiş
tir. Yani andlaşma mahiyetini taşımıyor. Bâ
zıları, asıl dokumanın sebebi şimdi çıkıyor, 
makamlar arasında değil; hattâ, şahıslar ara
sında mektupla; hattâ telefonla kararlaştırılmış. 
Yine söylentilere göre bâzıları, bir yazı ile 
yürürlüğe konulmuştur. Hakikaten bu mahi
yette olanlar varsa, Devletimizi ilzam etmesi 
dahi hukukî bir problemdir. Meselâ bunlar 
arasında, bir Amerikan şirketine, Türkiye'nin 
hükümranlık haklariyle bağdaşmayacak hak-
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lar tanındığı rivayeti vardır. Meselâ, Türkiye'- i 
de suç işliyen bir Amerikalı bu suçu görevinin 
ifası sırasında işlemişse Türk adlî mercilerinin 
kovuşturma yapması mümkün değildir. İlgili 
Amerikan makamlarına verilir. Fakat burada 
son derecede nazik bir nokta var. Başka mem
leketlerle olan aynı mahiyetteki anlaşmalarda, 
başka memleketlerin resmî, adlî mercileri suç
lunun görev sırasında yaptığı veya yapmadığı 
hakkında resmî hükme bağlı belge verirken, I 
bizim memleketimizdeki tatbikatı, bizim res
mî, adlî mercilerin değil, doğrudan doğruya 
Amerikan makamlarının, vazife esnasında bu 
suç işlendi, diye belge vermesi yetmektedir. 
Amerikan makamlarının ise bu noktadaki içti- 1 
hadi şöyledir : Her hangi bir Amerikalı Türki
ye'ye vazife görmek için geldiğine göre Ameri
kalının bulunduğu hangi sahada, hangi şartın 
içinde bulunursa bulunsun yaptığı suç görev ifa
sı sırasında yapılmış suç sayılmaktadır. I 

Şimdi, bunları da geçtikten sonra bir nok- I 
tayı arz etmek istiyorum. I 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan ar- I 
kadaşımız benden bir suâl sordular, buyurdu
lar k i ; 1964 den önce kendileri Hükümette bu- I 
lunduğuna göre açıklanması gereken hususlar 
varsa onları açıklanmasını istiyorum, dediler. I 
Bu, eskiden Hükümette bulunan arkadaşlardan 
ıbâzılarınm yeni Hükümette bulunan arkadaş
ların soruları da zaman zaman böylesine mu
hatap oldukları bir konu oluyor. Bunu şöyle 
halledebiliriz. Önce, bugün Milletvekili veya 
senatör olan eski bakanlar kendi kendilerini I 
soruya mâruz bırakmak gibi bir işlemi ne Ana
yasada, ne de İçtüzükte görmediklerine göre I 
sorunun muhatabı olan bakan arkadaşlarımı- I 
zın soruyu aktarma yapmaları diye bir usulü I 
bu kürsüye getirmeleri hem Parlâmento gele- I 
neklerine ve hem de soru müessesesine karşı I 
ıbir işlem olmaktadır. Şimdi ben kendilerini I 
vuzuha kavuşturmuş olmak için bir noktayı I 
açıklıyayım, I 

Mademki bu anlaşmalar, andlaşmalar hü- I 
kümranlık haklan üzerinde titizlikle durduğu I 
söylenen ve aksi bir iddia benden sâdır olma- 1 
yan bugünkü Hükümetin zamanında yapılma- I 
mıştır. Öyle ise, bunu korumak veya müdafaa I 
etmek gibi bir tutuma bugünkü Hükümet gi- I 
remez. Niye? Çünkü, kendi zamanında yapıl- I 

mamıştır. Ama bir şeyi bugün millet olarak, 
Parlâmento olarak istiyoruz. O şudur: Eğer 
bunların arasında hukukî meşruluktan mah
rum, milletin hükümranlık haklarını zedele
yen, memleketin menfaatlerine aykırı olanlar 
varsa bunların üzerine Hükümetin eğilmesi lâ
zımdır, diyorum. Bunu memleket diyor, millet 
diyor, Parlâmento diyor. Arkadaşımızın verdi
ği cevap şu : 1965 den bu yana tetkike baş
lanmış; sonra, bir envarteri yapılmağa çalışıl
mıştır. - Söz kendilerinin - Ve gerçeğe uyuyor. 
Çünkü bunların hepsi hariciye arşivinde mev
cut olmadığına göre, envarteri yapılmıştır, di
yemiyorlar. Bir milleti, devleti ilzam eden an
laşmaların metinlerine bir yeni devletin hükü
meti sahip değilse, burada bir kusur, ciddi bir 
kusur yok mudur? 

Şimdi buradan bir noktayı daha ifade ede
ceğim. Buyurdular ki, Dean Kusk, Hükümeti
nin görüşünü kesin şekilde hava alanında 
açıklamıştır. Şimdi sayın arkadaşımızdan ve 
Muhterem D emir el Hükümetinden bir şey iste
mek hakkımızdır. 1965 de ele almışlar. Neyi? 
Envanter yapacaklar. Hükümranlığımıza ve 
menfaatlerimize aykırı hususlar varsa bunla
rın ıslahı... Bu kelime, sayın bakan arkadaşı
mızın. «Islahı için harekete geçilecek» Güzel 
bir şey. Ama, 1965 in ortasından, 1966 nm or
tasına kadar bir yıl geçmiş bulunuyor. İki yıl 
geçmiş bulunuyor. Arkadaşımız burada şu ce
vabı veriyorlar: 1965 den bu yana tetkike baş
lanmış. Elde zaten, veya değil; bir envanteri 
yapılmağa çalışılmıştır. Yani, olumlu bir tek 
netice henüz istihsal edilmemiştir, o halde bu 
sözle, Dean Rusk'un, Hükümetinin görüşünü 
kesin bir şekilde hava alanında müspet olarak 
ifade etmiş bulunmasının ortadaki tezadı aşi
kârdır. 

O halde istediğimiz nedir? Bu, ne vakit ya
pılmışsa yapılmış. Bugün Türk Mlletini rahat
sız ediyor mu? Ediyor. Parlâmentoyu tedirgin 
ediyor mu? Ediyor. Parlâmento kendilerine 
bir vazife olarak bu işi hallet demiş mi? De
miş. Öyleyse iki senedir bir netice alınmamış 
olunması, kendilerinin zamanında yapılmamış 
bulunmasına rağmen Hükümetin görevini bi
hakkın yaptığının delili değildir. Şimdi millî 
menfaatlerimizin, hele bazan hiç hesapta olmı-
yan hâdiselerin çıkıvermesi üzerine birçoğu 
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meçhulümüz bulunan bu ikili anlaşmalardan 
ne gibi hâdiselerin doğabileceğini ciddî endi
şeyle takibeden hepimiz, bu konunun Ameri
kalılarla çok daha ciddî olarak ele alınıp göz
den sür'atle geçirtilip ıslah edilmesi ve kabilse 
bir tek anlaşma metni üzerinde toplanıp Türk 
Milletinin menfaatlerine ve hükümranlık hak
larına uygun bir hale getirilmesi şarttır ve 
bunu Hükümetten haklı olarak rica ediyoruz. 

Son sözüm şu arkadaşlar : Sayın Dışişleri 
Bakanı Çağlıyangil 6 Haziran 1967 günü yani, 
20 gün kadar önce, Senato huzurunda yaptığı 
konuşmada aynen şu cümleyi söyledi: Hükü
met Programıyla Meclisten icazet alman poli
tika, millî politikadır, dediler. İkili anlaşmalar 
politikası, Hükümet Programında yer almadı
ğına, Meclisten icazet de vermediğine göre, 
millî politika değildir. Hariciye Vekilimizin sö
zünün mantıkî neticesi budur. Meclis bu işin 
düzelmesini istiyor. Millet de düzelmesini istiyor. 
O halde Hükümet iki seneyi boş yere geçiremez. 

Netice: İkili anlaşmalar arasında Türk Mille
tinin haysiyetini rencide eden, adlî organlarının 
vazife görmesine mâni olan bâzı özel şirketlere 
hususi menfaatler sağlıyan ve hükümranlığımız
la bağdaşmasına pek imkân olmıvan bâzı hüküm
lerin ve anlaşmaların, üstelik hukukî temelden 
mahrum, sadece iki telefon veya mektuplaşma 
ile yapılanları kadar vardır. Bunları ben yap
madım, elemek; bir Hükümeti yapılmış olanların 
ıslahından vazgeçirme gibi veya bunu geciktir
mek gibi bir duruma götüremez. Sayın Demirel 
Hükümetin'n bu konuların yapılmasiyle ilgisi 
olmadığını Bakan da ifade etti, ben de ifade edi
yorum. Ama bunlar bugün hepimizi rahatsız et
mektedir. Hallinin şerefi kendilerine aidolacak
tır. Millî hassasiyetim gerektirdiği şekilde Hükü
metin üzerinde durmasını, benden bir santim baş
ka türlü düşünmesi mümkün olmıyan Adalet 
Partisi arkadaşlarımın hiçbirisi bu konuda ortak 
olmadıklarına, bizzat kendileriyle de ilgili bir ta
rafları da bulunmadıklarıma göre hassasiyetleri 
Hükümetle birleşik değil, benimle birleşik olma
larının gerektiğini de yüksek huzurlarınızda arz 
eder, saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından, 
«Boyuna bize kabahat, siz hiç bulunmadınız mı 
iktidarda, şimdi hatırlıyorlar.» sesleri) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakan Vekili Sayın 
Sükam, buyurun. 

I İÇİŞLERİ BAKANI VE DIŞİŞLERİ BA
KAN VEKİLİ FARUK SÜKAN (Konya Mil-

I letvekili) — Sayın Başkan, kıymetli senatörler, 
ifade etmek mecburiyetindeyim ki, biraz önce ko-

I nuşan arkadaşımız eğer hakikaten Devlet haya-
I tında uzun müddet mesuliyet deruhte etmiş olan 

bir siyasi teşekkülün çok kıymetli bir uzvu olma
mış olsaydı, hakikaten Devlet hayatımızda 3,5 

I sene iktidarda kalmış bir siyasi teşekkülün mes
ul bir şahsiyeti olmamış olsaydı, sarf ettiği söz
leri yadırgamaz ve onlara gayet açık kalplilikle 

I ve hüsnüniyetle daha rahatlıkla cevap verirdim. 
Ama hakkından emin olan insanların, vazifesini 
rahatlıkla, vicdan huzuru ile eda etmiş bir Hü
kümetin meaısubu olarak sorularına yine rahat-

I hıkla cevap verebilecek durumdayız. 

Kıymetli arkadaşımın söyledikleri hususlar 
3,5 sene iktidarda bulunmuş bir iktidarın mesul 
şahsiyetlinin ağzından çıkmaktadır. 

I Eğer bahis buyurmuş oldukları mahzurlar 
mevcut idi ise neden 3,5 sene bu konular üzeri-

I ne eğilmemişi erdir? Eğer bugün bahis konusu et
tikleri hususlar o zaman yok idiyse şimdi mi zu
hur etmiştir? Bütün bunlar maalesef zamanımız
da ve Hükümetimiz tarafından hiçbir tesir altın
da kalınmadan ancak büyük Türk Milletinin ve 
Türk Devletinim selâmeti için tarafımızdan ele 
alınmış konulardır. Böyle olduğuna göre Sayın 
Bekata'dam şunu beklerdik; ancak, takdir ve Bü-

I yük Millet adına Demirel Hükümetine teşekkür. 

I Arkadaşlarım, srayet açıklıkla ve samimiyetle 
bevan ediyorum, Türk Hükümetleri ve bu arada 
büvük Türk Milletinin büyük ekseriyetine maz~ 
har olmuş Demirel Hükümeti, ancak büyük Türk 
Milletinin tâbi sidir ve onun hizmetindedir. Tür
kiye'nin menfaatleri için hiç kimsenin ne tabiî 
TTe ne de onum ipotekli bir idaresi durumunda 
değildir. Bunu söylemek mecburiyetindeyim. 
"Bu sözleri de bir müdafaa hissiyatı ile ve haleti 
"uhiyesi ile beyan etmiyorum. Ama bugün mesul 
bir insanın, mesuliyet deruhte etmiş bir insanın 
vebal ve mesuliyet duyguları içerisinde arz edi-

I yorum. Yapılmış olan 54 anlaşmanın antlaşmanın 
34 ü 1960 senesinden önce yapılmıştır; 20 tanesi 
de 1960 - 1965 senesi arasında yapılmıştır. Za
manı iktidarımızda tek anlaşma ve antlaşma ya
pılmamıştır. (A. P. sıralarından, «bravo» sesleri 

J ve alkışlar) 

20 — 
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İki; bu husus Büyük Millet Meclisinde bun
dan bir ay kadar önce bir gensoru münasebetiy
le yine tarafımdan açıklanmıştır, Ve basına da 
intikal etmiştir. Ama anlamak istemiyenler ve 
•öyle olmasını arzu edenler için orada da beyan 
ettiğim gibi yine müteaddit defalar bu meseleyi, 
bu konudan, milletvekillerine ve milletin temsil
cilerine arz etmek durumunda kalmak bahtsızlı
ğına uğrayacağız. 

Kıymetli arkadaşlarım, biz bumun mücadele
sini yapıyoruz. Eğer bugünün şartları içinde, 
eğer yapılmış olan antlaşmalarla Türkiyel in 
menfaatleri bakımından ve müşterek savunma 
paktı bakımımdan Türkiye'nin menfaatleri icabı 
boşluk varsa, bunların doldurulması hususunda 
1965 senesinin 10 - 24 Aralık tarihlerinden iti
baren telefonla değil, gayriciddî değil, fakat ga
yet ciddiyetle bunların ıslahı konusunda teşeb
büse gitmek zamanımızda olmuştur. Ye bu teşeb
büsler zamanımızda devam etmektedir. Ama ar
kadaşlar, Türkiye'nin menfaatleri ve Büyük Türk 
Milletinin menfaatleri icabı ve düşmanlarımızın 
istediği tarzda Devlet hayatımız bakımından mah
rem olan hususların burada asabı bir hava içe
risinde açıklandırılması arzu ediliyorsa biz Tür
kiye'nin menfaatleri için bunları açıklamıyaca-
ğız. Ve, kesinlikle beyan ediyoruz, Hıfzı Oğuz 
Bekata Beyefendi, Demirel Hükümeti bugüne ka
dar yaptığı icraatı ile sonuna kadar hesap vere
bilecek tutumdadır. Ve yaptığı icraatla Türk Mil
letinin aleyhine olmak üzere bugüne kadar tek 
bir alksi hareketini ispat edecek kimse çıkamıya-
caktır. Bu itibarla ikili anlaşmalar konusunda da 
sureti katiyede bu hâkim zihniyet ve icraat ile 
gayet açık ve rahat konuşuyoruz. Ortada olan boş
luklar varsa, eğer pürüzler varsa, teressübat var
sa, kendi zamanlarına ait teressübatı temizlemek
le meşgulüz. Ama kader bizi bu raddeye ve bun
ları temizlemeye mecbur etmiştir Türk Milleti
nin menfatleri uğruna. (A.P. sıralarından «O za
man Devleti satıyorsunuz Amerika'ya denmiyor
du» sesleri) 

Arkadaşlar biz yalnız Türk Milletinin emrin
de ve hizmetindeyiz. Çünkü Türk Milletinin 
içinden gelen insanlarız. Muayyen bir kıliğin ve 
siyasi hayatında muayyen bir kıliğe mensub-
olan insanlar değiliz. Türk Milletinin aley
hine olabilecek her hareketi, milletin içinden 
gelmiş bu insanlar bir saniye dahi sureti ka-

— 21 
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tiyede kabul etmezler ve evvelâ karşısına çıkacak 
grup, benim A.P. li grupum olacaktır. Bundan 
emin olmanızı hassaten istirham ederim. Ve bu 
tarzda davranacak olan bir Hükümet mensu
buna veya Hükümete her şeyden evvel benim 
Grupum karşı duracaktır. Çünkü milletten al
dığı rey ve millete karşı vebali ve mesuliyeti 
bu arkadaşlarıma bu vazifeyi vermektedir. Bu 
itibarla biz hiç kimsenin ne tabiiyiz, ne uşağı
yız; ancak ve ancak biraz evvel ifade ettiğim 
gibi, biz Türk Milletinin hizmetkârıyız ve 
onun hizmetinde olmaktan da şeref duymakta
yız. Binaenaleyh ikili anlaşmalar konusunda 
burada ifade buyurulan boşluklar varsa tarafı
mızdan ele alınmıştır ve gayet ciddî bir şekilde 
takibedilmektedir. Bunu açıklıkla beyan ediyo
ruz. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti de 
bizim bu teklifimizi gayet iyi bir anlavış ile 
ve hüsnüniyetle karşılamış ve bu ölçüler içe
risinde bizimle müzakereye oturmuş bulun
maktadır. Bunun aksini söylemek hakşinaslık ve 
kadirşinaslık olmaz. Eğer buna ait bilgileri var
sa lütfen bu kürsüden çıkarlar, sarahaten bunları 
vakıa ve zaman tasrih etmek suretiyle ortaya ko-
yorlar. Elbette ki muhalefetin vazifesi, müspet 
tenkittir, tenkittir, ikazdır. Biz de müspet olan 
her şey gibi bunu büyük bir memnuniyetle mil
let hayrına olmak üzere karsılar ve icabında ya
parız. Benim mâruzâtım bu kadardır. Hürmet
lerimi arz ederim. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) —- Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Dışişleri Bakanve-
kilinin bu hassasiyetini ve hevecanmı ben, izahta 
izharı aczetmeketyim. Bir sual sorulmuştur, o su
alin cevabı istemişizdir. Böyle bir konuşmanın 
içinde ne asabiyete, ne heyecana ihtiyaç yok. 
Çünkü ifade ettim ki kendilerinin zamanında ya
pılmamış, daha önceki zamanlarda yapılmış olan
ların arasında hükümranlığımızı zedeliyen. hu
kuk prensiplerine aykırı, millî menfaatlerimize 
uymıyanlar varsa onların ıslahı, buyurdukları 
gibi, açık yerleri varsa onların doldurulması için 
geçilmiş bulunan teşebbüsün çabuklaştırılması
nı, vakit kaybedilmemesini temenni ettim. Şimdi 
arkadaşımızın çok kullandığı bir sözü cevaplandı
rıp ondan sonra metne münhasır olarak iki 
kelime söyliyeceğim. Hiç yeri yok, biz Türk 
Milletinin içinden gelmiş insanlarız... Biz nereden 
geldik?.. Lâf mı yani bunlar? 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz 
size, hiç, kimseyi sattınız, demedik ama... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Şimdi 
müsaade buyurun. O halde burası Türk Devle
tinin bugünkü Hükümetinin Dışişleri Bakan-
vekilinin gereken ağırlığı ile son derecede nazik 
bir sualin politik tartışmasını dahi değil; müşte
rek bir deva bulmanın hassasiyetini gösteriyo
ruz "Rrmlava lüzum vok. O halde meselenin 
kendisine bakalım. Şimdi demin ne içinse açık
lamadılar, şimdi açıkladılar. Dediler ki, 34 ü 
1960 tan önce yapılmıştır. Yani sizin ne ma
nen, ne maddeten ilginiz olmıyan, yani. bu
günkü iktidarın devri dışında yapılmış kötü
ler varsa, yanlışlar varsa bunların düzeltilmesi 
de size nasi'bolmuş, sadece memnun olunmalı. 
20 si ise, ondan sonraki hükümetler zamanında 
yapılmış, onların ayıklanmasına düzeltilmesine 
uğraşıyorlarmış. 

Muhterem arkadaşlarım, mesuliyet mevkile
rinde siyasi ahlâk ortak sorumlulukları bir tara
fa yükleyip kendilerini içinden çıkarmak isti
kametinde olamaz. Yani, 1960 tan sonra bir de
fa her hangi bir şekilde hükümranlığa aykırı 
bir şey var mı, yok mu bmrkıyorum bunu bir 
tarafa, olmasına da imkân olmıvacağını size ifa
de edeceğim, kendileri de bulamazlar. Ama, 
ondan sonraki Hükümet Adalet Partisi ile 
Cumhurivet Halk Partisinin müşterek Hüküme
ti idi. Binaenaleyh, ondan sonra yapılmış şey
ler varsa, bu teressübatı ayıklıyoruz, falan sö
zü kendilerinin ortak bulundukları Hükümet 
ile ilarilidir. Binaenaleyh, bövle bir ortak ic
raat ile ilgili işlerle meşgul olan bir yeni Ba
kan arkadaşımızın partisinin sorumlulukta or
tak bulunduğu devri elinin tersi ile bir başka 
istikamete yöneltmesi, sorumluluk âdap ve ana
nesine uvgun değildir. Bunu da böylece belirt
tikten sonra, sözlerimi şöylece özetliyeceğim. 

Halef, selef olduğumuz değerli arkadaşımdan 
şahsiyle veya Hükümetiyle ilgili bir sorumlu
luk ariyan zihniyetle değil, onların işlerine 
yardımcı olan bir zihniyetle diyorum ki, geç
mişte yanlış yapılmış ikili anlaşma varsa, geç
mişte hükümranlık haklarımızı zedeliyecek ve 
Türk Milletinin menfaatlerine aykırı olanlar 
varsa, var olduğu anlaşılıyor ki el konulmuş, o 
halde, bunların biran evvel tesbit edilerek 
envanterinin yapılmasına çalışılmak suretiyle 

iki sene geçirilmeden, tesbit edilerek Amerikan 
Hükümetine anlatmak lâzımdır ki, Türk Devleti, 
Türk Milleti, Türk Parlâmentosu bu konularda 
hassastır. O halde daha çok işi uzatmadan mese
lelerin hallinde Hükümet kendilerinden bek
lediğimiz ağırlığı koysunlar ve işi selâmete gö-
türsünler. Bunu söylemek hepimizin vazifesi
dir. Bunu söyliyene karşı her hangi bir asabî 
heyecana ihtiyaç yoktur. Hükümete dediğim, 
bu işin biran evvel ve Türk Milletinin şeref ve 
haysiyetine yaraşır bir şekilde ve daha çok ge
ciktirmeden halledilmesi lüzumuna elbette ki 
anladığına inandığım Hükümetin bunu mu
hataplara kesinlikle anlatmasını ve milletin 
hassasiyetinin tercümanı olarak olumlu bir so
nuca süratle bağlamasını rica etmek vazifesini 
yerine getirmiş bulunmaktayım. Hürmetle se
lâmlarım, Senatoyu. (C.H.P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

20 - 21 Mayıs olayları hakkındaki Kanunun 
açık oylamasına oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı? Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, Türk Ticaret Kanununun bâzı 
maddelerinin uygulanmasına dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/441) 

BAŞKAN — Sayın Hidayet Aydmer? Bura
da. Sayın Adalet Bakanı? Yok. Bir kaza geçir
mişlerdir, malûm. Bu sebeple gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi 
Onat'ın, ticaret liselerinden mezun olanlara dair 
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İlhami Er-
tem'in cevabı (6/442) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat? Burada Sa
yın Millî Eğitim Bakanı? Burada. Soruyu 
okutturuyorum. 

25 . 5 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

M. Hilmi Onat 
îzmir Senatörü 

22 — 
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Sora 1. Türkiye'deki ticaret liselerinden me
zun olanlara bugüne kadar Ticari İlimler Akade
milerine girmek hakkı tanınmış ve fakat sadece 
iktisat, Hukuk ve Siyasal Bilgiler fakültelerine 
bir türlü girmek imkânı tanınmamıştır. Bu hu
susta ne düşünülmektedir? 

Soru 2. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim Müsteşarlığı 1962 yılında bu hu
susta bir çalışma ve hazırlık yapılmış mıdır1? So
nuç ne olmuştur? 

Soru 3. Normal lise tedrisatına mukayese 
edildiği zaman liselerde okutulmıyan (4) derse 
mukabil (12) ders fazlalık olan ticaret liselerine 
olgunluk sınavından geçirilerek fakültelere girme 
hakkı verilemez mi? 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın İl
ham! Ertem buyurun. 

MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne Milletvekili) - — Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri, gerek ticaret liseleri, gerekse 
her nevi meslekî ve teknik öğretimin liseler se
viyesindeki olanlarını bitirenlerin ileri derece
de tahsil yapabilmeleri hem- Hükümet progra
mında, hem de İkinci Beş Yıllık Plânda derc-
edilmiştir. Beş Yıllık Plânın 2 nci devresine 
göre, bu meslekî ve teknik okullarda okuyan ço
cuklar dikey olarak en ileri tahsil seviyesi ve 
tabiî olarak üniversite tahsilini de yapması im
kânına kavuşturulacaktır. Bunun için bu okul
lardan mezun olanların gerekirse yüksek okul
lara bağlı hazırlık sınıflarında yetişmelerini 
de dikkate a]mak suretiyle kendilerinin üni
versite tahsili yapmaları sağlanacaktır. Bu 
husustaki çalışmalar ciddiyetle Meslekî ve Tek
nik Öğretim Müsteşarlığı içerisinde devam et
mektedir. Kısa zamanda neticeye bağlatarak bu 
meslekî ve teknik okullarda okuyan gençleri
mize yüksek tahsil ve branslarivle ilgili olarak 
üniversitede de tahsil yapmak imkânı sağlana
caktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Onat, buyurun. 

HİLMİ ONAT (İzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, esasında Millî Eğitim 
ile ilgili olan bu konu, maalesef 1962 yılından be
ri sürüncemede kalmış bir meseledir. Nihayet öy
le olmuştur ki, bu mesele, bırakın ticaret lisele
rinde okuyan çocuklarımızı, bu liselerde öğretim 

üyeliği yapan ve denetçilik yapan arkadaşlarımız 
dahi bundan mutazarrır olmuşlardır. Çünkü, 
5 . 1 1 . 1962 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Mes
lekî Teknik Okulları Müsteşarlığının davet ve 
muvafakati ile toplanılmış, komisyonlar halinde 
çalışılmıştır. Neticede, ticaret lisesi mezunların
da, ticari ilimler akademilerinden başka İktisat, 
Hukuk ve Siyasal Bilgiler fakültelerine girebil
meleri için öğretim programlarında değişiklikler 
yaypıimıştır. Bu programlara göre kültür ders
leri olarak Türk dili, ve edebiyatı, tarih, coğraf
ya, cebir, geometri, fizik, kimya, yabancı dil, as
kerlik ve beden eğitiminden başka 11 aded daha 
meslekî ders konmuştur. Bu derslerden muhase
be, ekonomi, maliye, istatistik, malî cebir, ticari 
aritmetik, ticaret hukuku, satış ve reklâm, mal 
bilgisi yani,, teknoloji, daktilografi, turizm. 

O halde, bu kadar yüklü olan bir program 
içerisinde ve bu ders değişikliği sebebiyle bu ço
cukluklarımızın olgunluk sınavlarından geçiril
mesi suretiyle fakültelere girebilmesi hakkını 
gayet açıklıkla vermektedir. 1962 yılından bu ya
na bir hayli zaman geçmiş, istenen gaye ve özle
nen emir, beklenen sevinçli haber ve karar bir 
türlü gelmemiştir. Bendenize olduğu gibi sizlere 
de defalarca bunun intikal ettiğine kaniim. Ti
caret liseleri öğrencileri cidden bu haktan yarar 
lanamamışlardır. Fakat şimdi Sayın Bakanımın 
açıklıkla bildirdiği haberden dolayı kendisine bu 
arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunarım ve 
bunu bir müjde olarak kabul ediyorum. Meselâ 
ticaret liselerinde okutulmıyan 4 derse mukabil 
bu ticaret liselerinde 12 den fazla ders okutul
maktadır. Üstelik, olgunluk sınavı da vermeye 
razı olduklarına göre bu çocuklarımızın, istidatlı 
çocuklarımızın arzularının bilhassa plân içerisin
de derpiş edilmesi, onlar için bir garanti olmak
tadır. Bu izahatından dolayı da kendileri her bal • 
de sevineceklerdir. Bu güzel izahatından dolayı 
Sayın Bakanıma ben de şükran ve saygılarımı su 
narım. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nııı, avans alamıyan- memur ve 
hizmetlilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/444) 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın Baş-
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kan, bu soruyu Devlet Bakanı Sayın Seyfi Öz
türk cevaplandıracaklardır. Kendileri Mecliste 
plânı takibediyoriar. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Müf tüoğlu 
bu sorunun Devlet Bakanı Seyfi öztürk tarafın
dan cevaplandırılacağını beyan ettiler. Sayın At
maca? Burada, Sayın Öztürk? Mecliste plânı ta-
kibetmesi hasebiyle soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, Denizli ilinde bir yüksek okul 
açılmasına dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı İhlanıi Ertem'in cevabı (6/445) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca? Buradalar, Sa
yın Millî Eğitim Bakanı? Buradalar. Soruyu oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Eğitim hizmetlerinde Anayasanın öngör

düğü imkân ve fırsat eşitliğinin uygulanmasında 
iki yol vardır. 

Birincisi okulu mahalline götürmek, ikincisi 
de maddi gücü olmıyan zeki ve kabiliyetli çocuk
ların yatılılık ve burs imkânlariyle orta ve yük
sek öğrenim yapmalarını sağlayıcı tedbirler al
maktır. Okulların niteliklerini korumak suretiy
le okulların hizmet bekliyeıılere götürmekle daha 
yaygın faydalar elde etmek mümkün olacaktır. 

Ege'nin İzmir'den sonra ikinci büyük merkezi 
ve geniş bir hinterlandı olan Denizli'de hiçbir 
yüksek öğretim kurumu yoktur. Ticaret, sanayi 
ve tarım sektörlerinde büyük bir gelişme halinde 
olan Denizli bir yüksek öğretim kurumunu her 
bakımdan besliyebileeek imkânlara sahiptir. De
nizli'de bir yüksek dereceli okul açılması dar im
kânları yüzünden yüksek öğrenime devam edemi 
yen gençlere yeni ufuklar açmış olacaktır. 

Anadolu'da açılması düşünülen üniversiteler
den birinin Denizli'de kurulması veya İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi açılması bölgenin kül
türel ve ekonomik gelişmesini büyük çapta etkili-
yecektir. 

Bu konudaki düşüncelerinin Millî Eğitim Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerini saygı ile rica ederim. 

13 . 6 .1967 
Hüseyin Atmaca 
Denilzi Senatörü 

BAŞKAN — Soru okunmuştur, buyurun 
Sayın Millî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Muhterem Senatonun 
üyeleri, Denizli hakikaten Ege'de ekonomik ve 
ticari durumu itibariyle büyük inkişaf kaydet
mektedir. Bugünkü imkânlarımıza göre De
nizli'de bir yüksek öğretim müessesesi yoktur. 
Fakat bu inkişafına muvazi olarak ilerde açıl
ması düşünülen yüksek okullar arasında De
nizli'nin de yerinin olacağını kuvvetle tahmin 
etmekteyim. Fakat bugün elimizde esasen yeni 
yüksek okul açılması için tesbit edilmiş yerle
rimiz yoktur. Malûm olduğu üzere, öğretim 
üyesi sıkıntısı, yüksek öğretimin en büyük me
selesidir. Bugün bu dâvayı halletmeye çalışıyo
ruz. Bundan sonra açacağımız yüksek okullar
dan Ege'nin ekonomik ve ticari bakımdan, hat
tâ endüstri bakımından gün geçtikçe büyük 
inkişaf kaydeden Denizli'si bütün hususiyetle
rimle dikkate alınacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, buyurun. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın 
ileriye muzaf da olsa vaitlerini şükranla kar
şılarım. Esasen, Sayın Ertem'in müspet tu
tumlarının neticesi olarak Anadolu'da yüksek 
öğrenim müesseselerinin açılmasına gönülden 
iştirak edeceğine inananlardanım. 

Türkiye'de yüksek öğrenim müesseseleri 
bilhassa, üç büyük şehirde toplanmış bulun
maktadır. Bunun bilhassa dar gelirli, imkân
lardan mahrum lise ve meslek okulu mezunla
rının daha geniş mikyasta yüksek öğrenime gi
debilmelerini ne kadar kısıtladığı, ne kadar 
dar bir boğaz haline getirdiği malûmdur. Üni
versitelerin üç büyük şehirde toplanması bir
çok yönleriyle, hoca sıkıntısı hariç, mahzur
lar tevlidetmektedir. Anadolu'da yüksek okul
ların yaygın hale gelmesi pek çok köy ve ka
saba çocuğunun, dar imkânlara sahip vatan
daş çocuğunun daha kolaylıkla okuyabilme, 
daha kolaylıkla yüksek öğrenim yapabilme im
kânına kavuşturulması yanında bu Anadolu 
şehirlerinin, illerinin de sosyal, kültürel ve 
ekonomik gelişmesi bakımından da, ikinci bir 
etken olması gibi faydaları vardır. Diğer ta
raftan Anadolu'dan, büyük şehirlere gelen ço
cuklarımızın intibaksızlığı da önlenecek, diğer 
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taraftan üniversite öğreniminden sonra bu bü
yük şehirlerin cazibesine kapılarak, bu büyük 
şehirlerin sosyal hayatından ayrılmak istemi-
yen gençlerimizin Anadolu'ya gitmek zorun-
lukları da önlemiş olacaktır. Bu bakımdan da 
Anadolu'da yüksek okul ve üniversitelerin açıl
ması, Anadolu'dan gelen çocukların büyük 
şehirlere intibaksızlığının önlenmesi, mezun 
olduktan sonra Anadolu'nun her köşesinde se
verek vazife alabilmeleri bakımımdan yararlı 
hizmetler yapmış olacaktır. Artık hoca buluna
mıyor, hoca sıkıntısı var, diye Anadolu'nun 
yüksek öğrenim bekliyen köşelerinin okuldan 
mahrum bırakılması doğru bir iş değildir. Esa
sen Anadolu'da açılan yüksek okulların ve 
üniverstielerin hoca ihtiyacının giderilememesi-
nin bir nedeni de, bugüne kadar yetişen ilim 
adamlarının daima büyük merkezlerde yetiş
miş olması, Bakırköy ve Karaköy'den başka 
Anadolu'nun... 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, sorunuzla hiç 
alâkası olmıyan konuşmanız bir genel görüş
me, bir gündem dışı görüşme mahiyetini arz 
etmiştir. Gündemimizde birçok meselelerimiz 
vardır. Sayın Bakan Denizli'de açılacak yük
sek okul hakkında fikirlerini söylediler. Tat
min olmadmızsa, o hususlara temas ediniz. 
Soru müessesesi bu şekilde yürütülür. 

2. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Da
nıştay Kanununun 166 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Blittet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu .(Mil
let Meclisi 2/422; Cumhuriyet Senatosu 2/219) 
(S. Sayısı : 954) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okuyoruz efen
dim. 

Cumhuriytt Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosuna gelmiş ve gündeme 
alınmış bulunan 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı 
Danıştay Kanununun 166 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin, 

(1) 954 S. Sayılı tasmayazı tutanağın so-
nundadır. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Tatmin 
oldum. Gerekçesi bakımından, zaruretini izaih 
yönünden arz etmeye çalışıyorum. Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Diğer yönü ile; Anadolu liselerinden me
zun olan gençlere yüksek öğrenim imkânının 
verilmesi ancak üniversite ve yüksek okulla
rın çoğaltılmasiyle mümkündür. Denizli, sine
sinde bir yüksek okul veya üniversiteyi barın
dıracak bir inkişafa saıhibolmuştur. Tedbir 
alınmadığı takdirde, İkinci Beş Yıllık Plânın 
dili ve rakamlariyle arz edeyim ki, 1968 - 1969 
öğrenim yılı içinde 10 bin lise ve lise dengi 
öğrenci üniversite ve yüksek okullara igireme-
me durumunda kalacaktır. 1972 - 1973 öğretim 
yılında da, yine plânda kapsanan rakamlara 
göre ifade edeyim ki, 36 820 öğrenci yüksek 
öğrenim hakkından mahrum kalmaktadır. Bu 
gençlere imkân sağlanması için İkinci Beş 
Yıllık Plân devresinde Anadolu'da yüksek okul
lar ve üniversiteler açılmalıdır. Özellikle yük
sek okul ve üniversiteyi kaldırabilecek şehirler 
içinde bulunan Denizli de bunlar meyamnda 
sayılabilir. Sayın Bakanın vaitleri dolayısiyle 
tekrar kendilerine teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sorular bitmiştir. 

müstaceliyetine binaen, öncelik ve ivedilikle gö-
rüşülmtsini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Bursa 

Şeref Kayalar 

BAŞKAN —• Oylamadan evvel, gündemde bu
lunan kanun tasarılarının bütün müzakereleri ya
pılacaktır. Komisyon Başkanlarının ve Hükümet 
yetkililerinin ayrılmamalarını rica edeceğim. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. 521 sayılı 
Danıştay Kanununun 166 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmtsine dair olan kanun tekli
finin öncelik ve bütün işlere takdimen görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul dilmiştir. 

Komisyo?.., Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bu kanun teklifinin öncelikle ve bütün işlere 

takdimen görüşülmesini oylarınıza arz ediyo-

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

— 25 — 
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rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyo raporunun okunup okunmamasını 
oylarınıza arz ediyorum: Okunmasını arzu eden
ler... Okunmamasını arzu edenler... Okunmaması 
kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın Üye, yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay Ka
nununun 166 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 

değiştirilmesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sa
yılı Danıştay Kanununun 166 ncı maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şenilde değiştirilmiştir : 

Danıştay kanun sözcüleri, başyardımcıları ve 
yardımcılarına, almakta oldukları maaş derece
sinin tekabül ettiği derecede bulunan adliye hâ
kim ve savcılar ile yardımcılarına verilmekte 
olan ödenek miktarları esas olmak üzere Adliye 
hâkim ve savcıları hakkındaki Kanun hüküm
leri gereğince ödenek verilir. Bunlara verile-
cak ödeneklerin miktarında kadro aylıkları ve 
bulundukları memururiyet kadrosundan aşağı 
derecede aylık alanlar için aldıkları aylık 
derecesi esas tutulur. Başyardımcı ve bu de
recedeki kanun sözcüleri, 3 ncü derece ma
aşını müktesep hak olarak almak kaydiyle, bi
rinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin ödeneğini alır
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabub edilmiştir. 

Madde 2. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sa
yılı Danıştay Kanununa ekli 2 sayılı cetvel kal-
dırlımıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden aybaşında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunda matbaa hataları yapılmıştır; fakat 
oylama, uygun şekilde okunarak yapılmıştır. 

3. — Devlet Memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmına 
kadrolar eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/354; Cumhuriyet Senatosu 1/759) 
(S. Sayısı : 952) (1) 

BAŞKAN — Tasarı ile ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıda çıkarılan 
952 Sıra Sayılı kanun tasarısının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 

İsmail Yeşilyurt 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü?.. Burada. 
Adalet Bakanı adına Zatişleri Genel Müdürü?.. 
Burada. 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan ve Devlet Memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı bir sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmına kadrolar eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susu istenmektedir. Öncelikle görüşülmesi hu-

(1) 952 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadır. 
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susunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
(hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
ariLU edenler... Okunmasını arzu etmiyenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde konuşmak isti yen? 
Sayın Mumcuoğlu, buyurunuz efendim. 

HAYRÎ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, gayet kısa konu
şacağım, aslında kurulduğu tarihten bugüne ka
dar değil, Yüce Yargıtaya yapılan daire ilâvele
ri, üye sayılarının artırılması bugünkü ihtiyacı 
cevaplandıracak mahiyette bulunmamıştır. Bu
gün müzakeresine başladığımız tasarı âcil bir ih
tiyacın cevabını teşkil edecektir. Aslında Ana
yasamızın 139 ncu maddesi emrince Yargıtayın 
Teşkilât Kanununun getirilmesi ve bu suretle iş
lerin usul hukukunun emrettiği sürat ve suhu
lette çıkarılması ve işleri Yargıtaya intikal eden 
vatandaşların adaletten beklediklerini kolaylıkla 
ve süratle elde etmeleri icabeder. Bugün haki
katen Yüksek Mahkememiz Batıdaki emsalleriyle 
kıyaslanmryacak bir yük altındadır. 18 dairesi 
bulunan Yargıtaya ortalama senede 8 bin iş isa
bet eder. Bu, halen 103 üye, 18 başkan ve 1 Bi
rinci Başkanla yani 122 Yargıtay hâkimiyle ça
lışan Yüce Mahkemenin yükünün ne olduğunu 
gösterecek mahiyettedir. Şimdi, özellikle, Yargı-

tayımızm 4 ncü ve 6 ncı Hukuk Daireleriyle bilhas
sa ticaret mahkemesindeki işlerin çok gecikti
ğinden ve bu yüzden bu dairelerde çalışanlarla 
ıberalber asıl alâkalı vatandaşların büyük ıstırap 
çektikleri izahtan varestedir. Ben bunu geçen 
devre milletvekili bulunduğum sıralarda da dile 
getirmiş ve bir kanun teklifi vermiştim. Bu ka
nun teklifi ile geciken Yargıtay Teşkilât Kanu
nunun aksıyan hükümlerinin düzeltilmesini ön
görmüştüm. Fakat o zaman maalesef Bakanlık
ça, Teşkilât Kanunu geldi, geliyor, sözleriyle bu 
teklif kadük oldu, gitti. Bugün aynı temenniyi 
tekrar ediyorum; bu tasarı aslında çok isabetli
dir. Bunu büyük bir anlayışla kabul eden komis
yonları tebrik ederim. Tasarı Millet Meclisinde 
kabul edildiği şekilde tasvibinize mazhar olduğu 
takdirde Yargıtayda işler, bir dereceye kadar, 
süratle çıkarılma imkânına kavuşacaktır. Fakat 
asıl niyazım, Yargıtay Teşkilât Kanununun, bir 

Anayasa emri olması itibariyle de, biran evvel 
getirilmesidir. 

Teşekkürlerimi arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka görüşmek 

istiyen sayın üye?.. Sayın Rendeci, buyurunuz. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, ben uzun konu
şacak değilim. Şimdi bu kanun hakikaten bir 
noksanı giderecektir. Fakat bana göre pek tat
min edici değildir, şu haliyle. Gönül isterdi ki, 
Yargıtayın dairelerini bir miktar daha 
artıralım, işlerini dairelerin mesuliyeti altında 
yürütelim. Bu gelen kadrolar dairelere tevzi 
edilmek suretiyle bir çalışma programı içerisinde 
çalışıldığı takdirde bugünkünden biraz daha 
farklı bir yürüyüş ve tempo sağlanmakla bera
ber netice alınacağına kaani değilim. Bu bakım
dan meselâ bir ticaret dairesini, iki veya üç. ti
caret dairesi haline getirerek, ticaret dairesinde 
yığılmış olan işleri azaltmak lâzım gelirdi. Bâzı 
tahminlere göre, ticari hayatın süratlenmesi, 
ticari muamelelerin süratlenmesi, dâva ve ti
cari işlerin süratle yürütülerek piyasada tıkan
mış ve tutulmuş bulunan sermayenin biran evvel 
piyasaya çıkarılarak kalkınma hareketine de bi
ran evvel yardımcı olacağına kaani olduğunuz 
için ticaret dairesi olarak daire kurulmasının 
çok daha faydalı olacağına kaaniim. 

Bugün bir tahmine göre ticaret dairelerinde 
yatan dosyalardaki meblâğ 1,5 - 2 milyar lira 
civarındadır. Bunların iki veya üç sene ticaret 
dairesinde beklemesi, oradan tekrar tashihi kara
ra gitmesi, icra muamelelerinin yürümesi piya
sada sermayeyi dondurmaktadır. İş hayatını can-
landırabilmek ve ileri götürebilmek için bilhas
sa ticaret dairesinin daha kuvvetli ve süratli iş
ler hale getirilmesi lâzımdır. 

Mâruzâtım; şu kanunun geçirilmesi suretiyle 
kâfi eleman temin edildiği kanısındayım; ama, 
bunun arkasından da Sayın Bakanlığın yeni 
daire kuruluşu şeklinde bir 'kanun tasarısı ile 
Yüksek Meclise gelmesi temennisi ile hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka
ca görüşecek sayın üye? Yok. Maddelere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Maddeler geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kanunun ivedilikle görüşülmesi teklifi 
vardır. İvedilikle görüşülmesini oylarınıza su-
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nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmına kad
rolar eklenmesi hakkında Kanun. 

Madde 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mına, ilişik cetvelde derece, aded ve unvanları 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? 

SUPHİ BATÜR'(Sinp) — Bir sualim var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Bu vaziyette, 

bütçeye ödenekleriyle birlikte tahmil ediyor? 
BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, bütçeye ne 

tahmil ediyor, diye soruyor efendim. Buyuru
nuz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYİNU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Ödenekle
riyle birlikte bütçeye tahmil ettiği yük 1 800 000 
liradır, efendim. 

BAŞKAN — Ödenekleriyle birlikte 1 800 
bin lira imiş. efendim. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen başka sa
yın üye? Yok. Maddeyi cetvelleriyle 'birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etımi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayıımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yoik. Madreyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Söz rica 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, görüşmek imi 
istiyordunuz; ben pek farkına varamadım. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Evet, efen
dim. Arkadaşlarumızm bir tereddüdünü gider
mek için bir hususu izah etmek 'istiyorum. 

BAŞKAN — Bir tereddüt olmasa gerek; 
çünkü bir tereddüt vardı, 1 800 000 idi; o da 
halloldu, Yargıtaya 30 kadro veriyor; işlerinin 
kesif olması ve yetişmemesi bakımından. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen? Sayın 
Okyayüz, buyurunuz. 

CAVİT TEVFİK OKYAYüZ (İçel) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, vijdanı hür, ir
fanı hür hâkimlerimizin mülkün teıme'li olmak 
kıymet ve hüviyetin deki kararları ile Türk mil
letine en ağır şartlar içinde dahi huzur ve sa
adet/ verımek bahsindeki ideallerine, ülkülerine 
bağlılıklarını bu kürsüden tesbit ve tebcil et
mek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Tünk 
hâkimleri adaletin her yömden fazilet ifade 
eden büyüklüğüne, fikir ve gönül birliğinin ba
ğında ve bağlılığında her şart içinde iş dön
dür/meşini bilmiş, teveccüh etmesini bilmiş de
ğerli vatan çocuklarıdır. Onların adaleti her 
yönden bütün icaplariyle değerlendirmek bah
sindeki gayretleri, içlerinde bulundukları im
kânsızlıklar yüzünden zaman zaman durakla
malar -gösterince, bu idealist vatan çocukları 
hakikaten ve yürekten ıstırap çekmektedirler 
ve ıstırab çekiyorlar. 

Bu kanun onların önünde duran bu maddi 
engelleri kaldırmakta büyük ölçüde neticeler 
sağlıyaeak, mahiyet ve kuvvettedir. O yönden 
adaletimize hizmet 'etmek bahsinde getirilen bu 
maddelerim topluluğunda memleketin hayrına 
esaslı ve mükemmel bir adım atılmıştır. Bu 
vesile ile ben çektiğim ıstıraplı günlerimin ha
yatımda kalan acı hatıralarını huzurunuza telk-
rar hâkimlerimizin lehine, hizmetteki büyük 
aşk ve şevklerini bilen bir insan olarak hatırlı
yorum. Adaletimizin bu aziz evlâtlarına yaptı
ğınız bu hizmet yönünden size yürekten tebrik
lerimi arz ediyor, Senatoyu hürmetle selâmlı
yorum. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde Ko
misyonda üye bulunan Sayın Okyayuz müsbet 
olarak mütalâalarını beyan etmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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7. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle j 
Yüksek Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulun
dan ihracedilen öğrencilerin askerlik 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) (Devamı) 

BAŞKAN — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları se-
'bebiyle Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile 
Harb Okulundan ihracedilen öğrencilerin as- I 
kerlik durumları hakkındaki kanun teklifinin 
açık oylamasına (122) sayın üye 'katılmış, (71) 
'kabul, (53) ret, salt çoğunluk sağlanmış, ka
nun tadilen kabul edilmiştir. 

Son söz Sayın Suphi Karaman'da, buyuru
nuz efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Muh
terem arkadaşlarım, 20 - 21 Mayıs olayları se
bebiyle Yüksek Disiplin Kurulu Karariyle j 
Haıt) Okulundan ihracedlilen öğrencilerin du-
ruımlariyle ilgili biraz evvel çıkardığımız kanun 
hakkında maruzatta bulunmak üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel, İçtüzüğün | 
74 ncü maddesi gereğince bir kanunun madde
leri üzerindeki görüşmeler bittikten sonra leh 
ve aleyhinde söz istiyen sayın üyelere Başkan- I 
lık tarafından, eğer söz üşüyenler birden faz- I 
la ise sıraya (konularak söz verileceği belirtili- I 
mistir. Bu halde, müzakeresini yaptığımız ka
nunun da tüm maddelerinin müzakeresi saat 
15,50 de bitti. Oylama muamelesi ise boşu bo
şuna 'bir saat devaım etti. Tasnifi 17,10 da bitti, i 
ve bana şimdi 18 e 20 kala yani kanunun nıad- I 
deleri üzerindeki müzakerelerin bitişinden bir 
saat 50 dakika sonra tümü üzerinde söz veril
miş oluyor. Bunu tescli'l için maruzatta bulun- I 
dum. 

Sayın arkadaşlarımı, kanunların yapıcısı 
Parlâmentodur. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, 'beyanınıza 
istinadederek sizden soracağım; lehinde mi, I 
aleyhinde imi konuşacaksınız? I 

SUPHİ KAEAMAN (Devamla) — Aleyhin
de... 

BAŞKAN —• Ben de tescil ediyorum. I 
SUPHİ KAEAMAN (Devamla) — Hukukun | 

İŞLER (Devam) 

hepinizin bildiği gibi kaynağı çeşitlidir. Huku
kun kaynağında örf ve âdetler, gelenekler bu
lunabilir. Hukukun kaynağında akıl ve man
tık bulunabilir, bazen de hukukun kaynağında 
siyaset bulunabilir. Hukukun kaynağında örf 
ve âdetler gelenekler bulunursa buna dayalı 
hukuik, buna dayalı olarak çıkarılmış kanun
ların toplum üzerindeki uygulaması nisbeten 
kolaylık gösterebilir. 

Hukukun kaynağında akıl ve mantık olur
sa, hukuk adalet getirir. Ama, hukukun kay
nağında siyaset olursa hukuk, serttir, haşin
dir ve zalimdir. 

Şimdi, çıkardığımız bu kanunla 20 - 21 Ma
yıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek Disiplin 
Kurulu karariyle Harb Okulundan ihracedilen 
ıgençlere askerliklerinin tümünü yaptı sayarak 
böyle bir muamele gösteriyoruz. Benim de ka
naatim, memleketin yüksek menfaatleri icabı 
20 - 21 Mayıs olayları dolayısiyle Harb Oku
lundan çıkarılan 1 468 gencin askerliklerinin 
yapıldı sayılması noktasındadır. 

Bu itibarla, Millet Meclisinden gelen me
tinde olduğu gibi, yüksek öğrenimini bitiren
lerin 1076 sayılı Kanun gereğince istiyenlerin 
6 ay yedeksubay okulunda, altı ay kıtada kal
mak suretiyle yedek subaylık hizmetlerini bi
tirmiş olmalarını zaten ben de tasvibetmiyo-
rum. Çünkü burada fikir nedir? Askerliklerini 
yapmış olmayı saymaktır. Memleketin yüksek 
menfaatleri bunu böyle ieabettirmektedir. Par
lâmento ve yasama da bunu böyle arzu etmek
tedir ve doğrudur. Ancak Türk kanunlarının 
vatandaşlara eşidolarak tatbiki ve uygulanma
sı şarttır. Yüksek öğrenimini bitirmiş olanlar
dan, kanun içerisinde bir madde ile, yedeksu
bay hakkının geri alınması keyfiyeti ve bu şe
kilde çıkarılan bir kanunla hukukun uygulan
ması hukukun temelinde siyasetin yattığının 
bir delilidir. Bu itibarla bu kanun bu şekliyle 
kabul edilecek olursa, ki, Millet Meclisi metni 
değildir, daha değişik bir haldedir, yeniden 
müzakereyi icabettirmektedir. Bu takdirde bu 
kanunun adalet getirmiyeceği ve Anayasaya 
aykırı bir durum arz edeceği iddia edilirse ra
hatlıkla Anayasa Mahkemesine gidilebilir. 

Bu itibarla kanun hakkındaki noktai naza
rımızı verilen kifayetlerle müzakere müddeti 
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kısıtlanmamış olsaydı, daha geniş bir şekilde 
aaçıklıyacaktım. Ve Senato Komisyonunun ka
bul ettiği şekilde; yani yüksek öğrenimlerini 
yapmış olanların yedeksubay olarak askerlik
lerini yapmış ve terhis edilmiş şeklinde; yap
mamış olanların da askerde er olarak askerlik
lerini yapmış ve terhis edilmiş olmaları, şek
linde kabulünün uygun olacağını ifade edecek
tim. 

Arkadaşlar, şimdi bu şahısları askerlikleri- J 
ni yapmış sayıyorsunuz. Askerlik hizmeti, ka
nunlara göre, biliyorsunuz ki, iki safhadan iba
rettir. Muvazzaflık dönemi, ihtiyatlık dönemi 
Ihtiyatlık çağı 45 yaşına kadar devam eder. 
Şu kanunun bu haliyle çıkması halinden son
ra eğer birkaç yıl içerisinde, beş - on gün içe
risinde bir genel seferberlik olur bu çocukla
rı askere almak ioabedertse bunlar içerisinde 
(bir iki fakülte bitirmiş olanlar olursa bunları 
er olarak mı askere alacaksınız1? Kulislerde bir 
arkadaş dedi ki ; 30 milyon vatandaş asker ola
rak yapıyor, bu da yapsın. Böyle görüşler hu
kukun bir temeli olmaz, hafif kaçar. Bir başka 
arkadaşımız yine kuliste dediler ki, Yüksek Di- ; 

i 

siplin Kurulu kararı ile bunlar askerlikten çı
karılmışlardır ; disiplin suçundan dolayı as
kerlikten çıkarılanları tekrar askere alarak 
nasıl subay yapabilirsiniz? Arkadaşlarım, ka
nunlarda sarahat var. Orduda yüzbaşı, binba
şı olup da ihracedilmiş insanlar vardır, disip
lin kararı ile. İhraç kararında, ceza hükümle
ri içerisinde askerlikten tardına, rütbesinin 
refine, diye karar çıkarsa o takdirde elbette ki 
er olarak askere gelirler. Ama böyle bir ka
rar çıkmazsa herkes biliyor ki, askerlikten ih
racedilmiş bir şahıs yüzbaşı, bmlbaşı her ne 
ise bir sene, iki sene sonra her hangi bir genel 
seferberlikte hizmete alınması sırasında tek
rar rütbesine gelir. Binaenaleyh, bu da bir da
yanak olmaz. Hülâsa, kanun bu şekliyle Ana
yasaya aykırı çıkmıştır, adalete aykırı çıkmış
tır ve temelinde siyaset kokan zalim bir hü
küm taşımaktadır. Hürmetlerimi sunarım. 

4. — «Ceza İslerinde Karşılıklı Adlî Yar
dım Avrupa Sözleşmesi» nin uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıt-

— 30 

ma komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/147; 
Cumhuriyet Senatosu 1/729) (S. Sayısı : 939) 
(D 

BAŞKAN — Tasarı ile ilgili bir takrir var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmımda bulunan ve ismi aşağıya çıkarı
lan 939 sıra sayılı Kanun tasarısının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu Başkanı 

Kanunun ismi : 
«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Söz

leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısı. 1/729 

BAŞKAN — Sayın komisyon başkanı bura
da, Hükümet burada. 

Okunan kanunun komisyonca tanzim ©di
len raporunun okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını arzu eden
ler... Okunmamasını arzu edenler... Okunmama
sı arzu edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye 
var mı? Buyurun Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
arkadaşlarım, komisyonda söz hakkım mah
fuzdur, kaydını koyduğumdan bu tasarı üze
rinde bir, iki mülâhazamı arz edeceğim. Önce 
şekil bakımından bir yanlışın içindeyiz. Bu 
yanlışı şöylece arz edeyim. 

Millet Meclisinde bu gibi dış konularla alâ
kalı tasarılar gelince sözleşme bu tasarıya ek 
olarak basılmaktadır. Meselâ aynı tasarının 
Millet Meclisindeki 145 sayılı baskısında, Baş
bakanın tezkeresi, Millet Meclisi komisyonları-' 
mn mütalâası ve ona ek olarak da sözleşme
nin metni vardır. Yani bu demektir ki, millet
vekilleri dış münasebetlerde yapılmış bulunan 
anlaşma metinlerini okuyorlar ve biliyorlar. 
Senatoya gelince; aynı tasarı, 939 baskı sayısı
nı taşır, Millet Meclisi Başkanının yazısı, Se
nato Komisyonunun mütalâası ve doğrudan 

(1) 939 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 



C. Senatosu B : 77 27 . 6 . 1967 O : 1 

•doğruya tasarının kendisi vardır, sözleşme yok
tur. O halde Millet Meclisi ile Senatoda dış 
münasebetlerle ilgili konular yanlış arz edil
mektedir. Milletvekilleri sözleşmeye vâkıf, se
natörler sözleşmeye vâkıf değildir. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim 
Sayın Bekata. Baskıda not diye bir hane var. 
Millet Meclisi sıra sayısı 145 nci Millet Mecli
since basılan bütün matbua sayın senatörlere 
de ayrı ayrı gönderildiği için not halinde ifade 
edilmekte ve Millet Meclisinin dağıtılmış bu
lunan metninden istifade bir tasarruf mütalâa
sına dayanmaktadır. Ve tatlbikat bu yönden yü
rütülmektedir, Sayın Bekata. Dikkat ederseniz 
diğer şeylerde olmıyan bir not, burada var. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bu 
konuya değinmişken arz edeceğim ki ; Millet 
Meclisi, ayrı bir Meclis; Senato, ayrı bir mec
listir. Hiçlbir diğer tasarı ve tekliflerde hu işlem 
yapılmamaktadır. O halde Millet Meclisi ile il
gili böyle bir teamül konulacak ise, Millet Mec
lisine aidolan kısmı orada okumak taramdaki 
söz diğer bütün kanun tasarılarında da yer al
malı. Bu doğru değildir. Hiçbir bakımdan doğ
ru değildir. Hiçlbir arkadaş, Millet Meclisiyle 
ilgili kısımları birgün Senatoya da gelecektir, 
diye saklamakta değildirler. Bu itibarla, bu ko
nunun üzerinde durulması, düzeltilmesi lâzım
dır, kanaatindeyim. 

İkinci kısım şudur arkadaşlarım; bu tasarı
nın ikinci maddesinde Millet Meclisi metninde 
«haczini» kelimesi Senatoda «zaptını» tarzın
da değiştirilmiştir. Çünkü aslı «zalbıtmı» olması 
lâzımdır ve fakat Millet Meclisinde tercüme, 
tasarı getirilirken yanlış yapılmıştır. Bu gibi 
tercüme hataları anlaşma metinlerinde ve tasa
rılarda yer alırsa birçok konularda ileride hu
kukî ihtilâflar doğar. Bu kısmı da böylece ifa
de ettikten sonra; - Senato komisyonu düzelt
miştir, müteşekkiriz - şimdi asıl metin ile ilgili 
hir aramı var. Sözleşmenin 2 nci maddesi şöy
ledir: «Adlî yardımlaşma aşağıdaki hallerde 
reddedilebilir. 

A) Talebin ilişkin olduğu suçlar. Kendi
sinden yardım istiyen tarafça siyasi suçlarla 
veya siyasi suçlara murtaibıt suçlarla veya malî 
suçlarla ilgili sayılıyorsa siyasi suçlardan do
layı devletler suçluyu birbirine iade etmezler.» 

Bu bir kaidedir, buna itirazımız yok. 
Siyasi suçlara murtabıt suçlardan dolayı da 

iade etmiyebilirler. Buna da bir itirazım yok. 
Fakat burada bir hüküm var ki ; bu, hiç ol
mazsa konuşma ile vuzuha varmazsa yarın tat
bikatta tatbikatçılar, sıon derecede rahatsız ede
cektir. O da şudur: «Veya malî suçlarla ilgili 
sayılıyorsa..» Yani, suçlunun suçu malî suçlarla 
ilgili sayılıyorsa, Türk Hükümeti, faraza Fran
sa Hükümetinden burada işlenmiş bir suçun 
suçlusunu istediği zaman o, sözleşmenin ikin
ci maddesine tevfikan bu işlenen suç malî suç 
olduğundan dolayı suçluyu iade etmem, diye
bilecektir. İşte burada büyük bir mesele var. 
Malî suçların ne olduğu, neyi ihtiva ettiği vu
zuh içinde kayıtlı değildir. Yarın döviz kaçak
çısından, vergi kaçakçısına kadar Türk toprak
larından hududu öteki tarafa aştığı zaman malî 
suçtur, diye her hangi bir şekilde iade edilme
me gibi bir keyfiyet bu umumi tâbirin içinde 
yer ala'bilir, endişesiyle huzurumuza çıktım. 
Binaenaleyh, malî suç nedir ve ne değildir? Söz
leşmede bunun tavzihi yok. Bizim hukuk dili
mizde de bunun malî suçlar şunlardır diye bey
nelmilel tatbikata esas olabilecek tarifleri yok. 
Öyle ise bu, muğlâktır ve yarın Türkiye'de 
her türlü kaçakçılığı işliyen kimse huduttan 
öteki tarafa geçer geçmez yaptığı iş kendisine 
kâr kalabilir, iadeden kendisini kurtarabilir. 
Binaenaleyh hiç olmazsa bu vesile ile malî suç
tan neyin kasdedildiği vuzulhlandırılacak olursa 
sözleşmenin yarınki tatbikatı salim olafbilir; ak
si halde, iki gün evel 1,5 milyonluk döviz ka
çakçısı burada yakalanmış olmanın sadece töh
meti karşısında kalır, öteki tarafa, Yunanistan'a 
ayağını basar basmaz iadeden kurtulalbilir. Bu 
tefsirlere meydan vermemek için malî suçlar 
konusunun ya maddede, ya konuşmada, ya Hü
kümet tarafından aydınlığa kavuşturulması lü
zumuna inanmakayım. Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde ko
nuşmak istiyen başka üye var mil 

FEHMİ ALPARSLAN (Artvin) — Efendim 
Bakan Bey hakikaten bu malî suçlar üzerinde 
bir beyanda bulunurlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü Ah
met Yıldız, buyurunuz. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET YILDIZ (Tabiî 
Üye) — Sayın Bekata'nm ilk söyledikleri hu-
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sus sanıyorum pek bizim cevaplandırmamızı ge
rektirecek mahiyette değildir. Kendileri de an
lattı, «not» u yeterli bulmamasına biz de katılı
rız. Yalnız Başkanlık Divanı her halde bundan 
sonra bunu karşılar. 

Yalnız son olarak bahsettiği ve gerçekten 
insanın kanılarına etki yapacak beyanlarına 
değinmek istiyorum. Bu bir karşılıklı anlaşma
dır. Kendilerinin de buyurdukları gibi, malî 
suçların anlam ve kapsamı tereddütlere yer ver-
miyecek şekilde tanımlanmış da değildir. Bi
zim yapacağımız veya Hükümetimizin yapacağı 
açiklama hiç kimseyi bağlamaz. Çünkü, anlaş
ma, uluslararası yapılmış bir anlaşanadır. Bi
zim yapacağımız açıklama bunları her ne şekil
de yaparsak yapalım, metin olduğu gibi önü
müzdedir, sözleşmede.. Bizim yorumumuz şu 
anlaiua geliyor, bu anlama geliyor, deyişimiz, 
metnin, uluslararası ilişkilerde yürürlük yö
nünden hiçbir değişikliğe uğramasını sonuç
landırmaz. Onun için metin? Anlaşma ya kabul 
edilir, ya edilmez; beğenilmezse kabul edilmez 
Çünkü bu husus da uluslararası anlaşma, sözleş
me, karşılıklı taahhütleri metne konan bir şe
yin açıklanmış yönü olmasa, isterse Hükümet 
açıklasın bunu; ama biz Komisyon olarak bu
rada açıklamanın kimseyi bağlamıyaeağım ve 
yapacağımız açıklamanın hukukî bir değeri ol
mayacağı inancındayız. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun (Sayım Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; bu andlaşmalar üzerin
de umumiyetle hiç müzakere cereyan etmeden 
meseleler geçiştirilmektedir. Şimdi Sayın Beka
ca'ya bilhassa teşekkür ederim, gayet mühim bir 
noktaya temas ettiler: Malî suçlar. Sayın Komis
yon Sözcüsü burada; bunu izah etsek bile karşı 
tarafı bağlamaz, diye buyurdular. Doğrudur. 
Ama Bekata'nın ortaya koyduğu bu incelik ve 
Komisyon Sözcüsünün de bu sözü karşısında böy
le bir anlaşmanın yalnız Türkiye'nin aleyhine 
işlıiyen bir anlaşma olduğuna mutlak nazariyle 
bakabiliriz. Hiç Türkiye iden dışarıya gidip de 
oradan Türkiye'ye döviz getirmek için kaçakçılık 
yapan bir adam duydunuz mn? Ama mütemadi
yen Türkiye'nin dövizlerini dışarıya kaçırmak 

istiyen insanlarla devamlı olarak karşı, karşıya-
yız. Dışardan böyle hareket edilmektedir, içimiz
de böyle hareket edilmektedir. O halde bu anlaş
ma, karşılıklı menfaatlerin tartılması ile yapıl
mış bir anlaşma değil ve tamamıiyle bizim aley
himize ve bizden başka da bizim şartlarımızda 
bulunan az gelişmiş ve başka memleketlerin yar
dıma muhtaç memleketlerin aleyhine işliyen bir 
andlaşma halindedir. Yunanistan ile münasebet
lerimizi ele alırsak Yunanlılar Türkiye'den de
vamlı suretle kaçakçılık yaparlar, döviz kaçırır
lar, Türkiye'de vergi kaçakçılığı yapar, çeker 
öteki tarafa giderler, ondan sonra adamı geri al
mak mümkün değildir. Ama bir Türk Yunanis
tan'da her hangi bir kaçakçılık yapacak, gelecek 
Türkiye'ye ve Türkiye^de ben onu iade etmiyece-
<rim, diyecek. Böyle bir şey bahis mevzuu olmaz. 
O itibarla kıymetli arkadaşlarımın bu antlaşma 
tasarısı üzerinde dikkatle durmalarını ve memle
ketimizin hidbir suretle inkârı, tevili mümkün ol-
mıvan şartlan içerisinde karşılıklı münasebetler 
bakımından eşitlik ifade etmîyen tamamiyle aley
himize işldyecesHnden asla şüphemiz bulunmıyan 
bövle bir andlaşmaya müspet oy vermek suretiy-
1Q milleti temsil eden Parlâmentonun da bir de-
facık olsun kendini göstermesini istirham ediyo
rum. Saygılarımla. 

BAŞKAN —• Sayın Gündoğan buyurun efen
dim. 

FİKRET GtİNDOÖAN (İstanbul) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, biraz ön
ce burada ifadei meram eden Sayın Bekata arka
daşımın bu kanunda malî suçlarla ilgili kısmın 
aleyhimize işliyecek bir kanal olabileceği iddia
sına parti adına biz de katılıyoruz. Hakikaten 
her halde gözden kaçmış olacak veyahut bu mu-
kavelevi yaptığımız ülkelerle bizim durumumuz 
arasında onların lehine bir farkı benimsememiş 
olacaklar ve biz de belki bu tesirle bu anlaşmayı 
^a.omış olacakız. Fakat bilhassa bendeniz bundan 
daha ehemmiyetli olarak şu cihetli arz etmek isti
yorum Sayın Komisvon adına konuşan Ahmet 
Yıldız Beyefendi dediler ki, biz bu kanunla ev
selce yapılmış yani, bizden önce yapılmış, bizim 
dışımızda yapılmış sözleşmeyi tasdik eder mahi
yette hareket ediyoruz. Eğer yanlış hatırlamı
yorsam bu kabil sözleşmenin mer'i olabilmesi içim 
bu kalbîl kanunlara bağlı olmaları, Türk Parlâ
mentolarının bu sözleşmeleri âdeta benimsemek-
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r i gerekir. Şimdi biz, sözleşme öyle veya böyle 
yapılmış olabilir, o yüzden Türkiye aleyhine işli-
yecelk bir durumu kanunlaştırmak gibi sırf söz
leşmenin öyle yapılmasına dayanarak bu yola gi
demeyiz, giremeyiz. Bu hem yaşarma yetkimizin 
iyii kullanılmamaisı anlamını taşır, hem de o takdir
de sözleşmeleri otomat'ükman parlâmentoların 
- tehlikeli dahi olsa - hükümleri tasdik etmeleri 
gerekir gibi bir geleneğin de açılmasına yol aça
rız. Bu itibarla /demek istiyorum ki, bu kanun
da, malî suçlarla ilgili sayıllıyorsa, tâbiri fevkalâ
de tehlikeli bir yolun, bir kanalın aleyhimize iş
lemesine açık bıralkılmasınıdan başka hiç netice 
vermiyecektir. Sayın arkadaşım ben Bekata'dan 
cesaret alarak söylüyorum, çünkü kendisinin fik
ridir, malî suçlar, filhakika hukukumuzda tarif 
edilmemiştir; ama, tatbikat malî suçların ne ol
duğunu hemen hemen hepimizin zihninde bir kon-
sept olarak, bir müdrike olarak, bir iz olarak 
yerleştirmiş bulunmaktadır. Hattâ bilirsiniz ül
kemizde, «'Malî polis» namı altında maliyemizi 
•ve Türk parasının kıymetini koruma bakımın
dan vazife gören bir zabıta teşkilâtımız dahi 
vardır. Şimdi yiiffie Türkiyemizde hakikaten dö
viz kaçakçılığı dediğimiz ve ismine hepimizin 
âşinâ olduğumuz bir malî suç vardır: Döviz ka
çakçılığı. Bu bizim TüıMye'mJizin iktisadiyatını 
ve Türk parasının kıymetini son derece haleldar 
eklen bir suçtur ve maalesef Türkiye aleyhine 
durmaksızın işlenmektedir. Bana öyle geliyor ki, 
Türkive gibi dövize çok muhtaeoTaın ülkeler böy
lesine bir sucun «îadei mücrimin Kanunu» gibi, 
anlaşması giJbi bir anlaşma ile takipten kurtarma
sını sağlıyacak bir kanuna kolay, kolay Parlâ
mento rey veremez kanaatindeyim. Çok rica ede
ceğim, partim olarak da gerek Sayım Bekata'-
nın ve gerekse Sayın Fehmi Alpaslan'ın görüş
lerine katılıyorum. Bu mevzu büyük bir tehli
ke arz ediyor, dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Müftü-
oğlu, buyurun. 

DEVLET BAKANI SADHC TEKtN MÜF-
TÜOĞ-LU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; halen müzakeresini 
yaptığımız kanun tasarısı, Ceza işlerinde kar
şılıklı adlî yardım Avrupa Sözleşmesinin uy
gun bulunduğu hususundaki tasarının onay-
lajnmasından ibarettir. Yani mevzu, bizatihi 

Türkiye'nin dışında, Avrupa çapında adlî 
yönden devletlerin karşılıklır olarak birbirle
rine gösterecekleri yardımı ifade eden bir 
kapsamı ortaya koymaktadır. Sayın arkadaşla
rımız, bu andlaşmanm bir fıkrasına değindi
ler ve burada tereddütlerini izhar ettiler. O 
da şudur : Siyasi suçlarda karşılıklı iade ol
masın. Bu, kabul. Siyasi suçlara müteferrik 
olan, murtabit olan suçlarda da iade olmasın. 
Bu da kabul. Ancak, malî suçlara geldiği za
man, Türkiye'de döviz kaçırılır. Döviz kaçıran
lar takibedildiği takdirde falan memlekete 
sığınırsa bu hükme göre bu devlet bize bunu 
iade etmez. Bu da, evleviyetle Türkiye'nin millî 
menfaatlerinin aleyhine olur, diye ifade buyur
dular. Şimdi meseleyi bu şekilde vaz'ettiği-
miz takdirde, bu hususta müspet bir kanaate 
varmamak evleviyetle mümkün değildir. 
Amı haddizatında mesele bu değil, bilfarz 
bu andlaşmayı kabul etmedik, reddettik. O 

takdirde andlaşmanm dışında bilfarz, malî 
suçlardan dolayı, Türkiye'de malî suç -• iş
lemiş olan bir kişi bu andlaşma kabul edil
mediği takdirde tereddüt izhar edilen dev
lete kaçtığı takdirde iadesi mümkün ola
cak mıdır? Veya bu iadeyi bunun dışında 
sağlamak mümkün olacak mıdır1? Meseleyi 
bir bu yönden mütalâa etmek lâzım. Bu and-
laşmaya girmediğimiz takdirde bu andlaşma
ya göre iadesi lâzımgelen suçluların and-
laşmaya girmesi halinde iade talebimiz müm
kün olacak mıdır? Bu iki noktayı ayrı ayrı 
mütalâa ettiğiniz zaman fayda veya men
faat, diğer bir ifadeyle, Türkiye'nin millî men
faatleri yönünden hangisinin daha lehte ol
duğu zannediyorum, daha kolay bir şekil
de vuzuha kavuşur? Andlaşma size birta
kım imkânlar sağlıyorsa, , tahmin ediyorum, 
andlaşma olmadığı andaki duruma nazaran 
birtakım imkânlar sağlıyorsa ve bu imkân
lar memleketin menfaatine ise, bu andlaş
manm meleketin menfaatlerine aykırı olduğu 
mütlaâası, kanaatimce, mümkün değildir. Bil
miyorum meseleyi vuzuha kavuşturabildim 
mi ? Şimdi şu nokta var. 

Bu andlaşmayı kabul etmediğimiz takdir
de tereddüt izhar ettiğiniz hususlarda ki, suç
ları işliyenleri başka bir yön ile Devlete, mem
lekete getirmesi mümkün mü; değil mi? Bu bir. 
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îkkıeisi, bu andlaşma ile geri getirilmeis müm
kün olan insanları andlaşma kabul edilmediği 
takdirde memlekete getirmek mümkün mü? Bu 
iki. Ve nihayet bu andlaşma kabul edildiği tak
dirde, Türkiye'nin menfaatlerini koruma bakı
mından Avrupa bünyesinde nasıl bir imkâna 
sahip kalınıyorsunuz; üç. Bilhassa şu noktaya 
dokunmak istiyorum, malî suçlar yönünden ar
kadaşlarımız diyorlar k i ; Türkiye, kalkınma ça
bası içinde olan bir memlekettir. Türkiye'de dö
viz kaçakçılığı ve sair malî mevzuattaki suç ir-
tikâbedenler daha fazladır. Binaenaleyh, böyle 
bir ahval karşısında bu kişiler başka bir devlete 
ki bu sözleşmenin dâhil olduğu ülkelerden birisi 
olması lâzım, gittiği takdirde o devletler bize 
bunu iade etmezler. 

Muhterem arkadaşlarım, zaten haddizatında 
meesle bu şekilde vaz'edildiği takdirde içinden 
çıkılmaz bir durum arz eder. Mesele şudur : 
Devletlerin karşılıklı olarak birbirlerine itimat 
ve devletlerin itibarları varsa bu sözleşmeler 
arzu edildiği şekilde işler. Eğer böyle bir irtibat 
ve itimat teessüs etmemişse, takdir edersiniz. 
sözleşmeler daima kenarda kalmaya mahkûm
dur. 

Şimdi ben şahsan Türkiye iktisaden kalkın
ma çabası içerisinde olan bir memlekettir, bu 
sebeple Türkiye'de malî suçlar daha fazla işlen-
memektedir. Fakat diğer Avrupa devletlerinde 
daha az işlenmekte ve bu sebeple aleyhimize iş-
liyeeektir, tezine müsaadenizle katılamıyorum. 
Eğer Avrupa literatürü, Avrupa ceza tatbikatı 
tetkik edilirse görülecektir ki, Avrupa'da malî 
suçlar daha ileri safhalardadır, Türkiye'ye na
zaran ve Türkiye'de işin lehte olan tarafı şudur. 
Malî suçlular, Türkiye'de, malî polis tarafından 
yakalanıp adliyeye teslim edildikten sonra, ef
kârı umumiyenin malı olmaktadır. Binaenaleyh, 
bu ahval içinde ve bu fiilî durum içinde bu and-
laşmanm Türkiye aleyhine olacağını bendeniz, 
müsaadenizle pek mâkûl ve muteber bir itiraz 
olarak kabul edemiyorum. Teşekkür ederim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bir soru 
sormak istiyorum, bu andlaşma hangi devletler 
arasındadır ? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOGrLU (Devamla) — Başlık gayet sarihtir. 
Ceza işlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa 
iSözleşmesi. Avrupa devletleri arasında yapılan 
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bir sözleşmedir. Kabul eden devletler andlaş-
maya dâhil olacak, kabul etmiyenler ise andlaş
ma dışı kalacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın G-ündoğan mı, Sayın Be-
kata mı? ikiniz de aynı anda söz istediniz. Bu
yurun Saym Bekata. 

HrFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, Saym Bakanın ve Sayın Söz
cünün konuşmalarını dinlediniz. Bakan arkada
şım belki vakit bulamamış olacaklar, bir nokta
yı hatırlatacağım ve bu kendilerine kâfi cevap 
olur. 

Hükümetin gönderdiği gerekçenin birinci 
satırında şu yazılı : Avrupa Konseyine üye dev
letler arasında Strazburg'da 20 Nisan 1959 tari
hinde imzalanmıştır. 1959 dan bugüne kadar 
demekki, 7 - 8 sene geçmiş. Bu 7 - 8 sene zarfın
da parlâmentolardan geçirilmek suretiyle onay
lanmamış. Bu halde bugüne kadar iadei mücri
min usulü nasıl cereyan etmişse, 8 senedir, yine 
öyle cereyan eder. Bu konuda malî suç meyzuu-
nun Fransızca metninden, varsa ingilizce met
ninden ciddî bir şekilde tetkik edilmesi ve ona 
göre vuzuhla buraya gelinmesinde, şimdi arz 
edeceğim birkaç cümlelik mâruzâtım dolayı-
siyle, zaruret vardır. 

' Malî suçlar vuzuha kavuşturulmadığı tak
dirde, bu sözleşme Sayın. Fehmi Alpaslan ar
kadaşımızın da söyledikleri gibi, Türkiye'nin 
aleyhine işliyecektir, işlemektedir. Geçenlerde 
rasladığım bir zat, Yunanistan'da bütün sahil 
boylarında İstanbul'dan kaçırılmış, ram vatan
daşlarımızın kaçırdıkları paralarla kurulmuş 
milyonluk apartmanlardan bahsediyordu. Hep
si istanbul'dan gelmiş vatandaşların. Şu hal
de Türkiye, döviz kaçakçılığının yani, malî suç
ların kaynak memleketlerinden bir tanesidir. 
Böyle bir memlekette kaçıranı kanunla hima
ye etmek mümkün değildir. Kaçıranın, başka 
bir memleket tarafından bize iade edileme
mesi hali kaçakçılığın teşvikinin ta kendisi 
olur. Böyle olunca bunun Fransızca metninde 
hangi mânaya geliyor, ingilizce metninde 
hangi mânaya geliyor, diye bir defa tetkik 
edilmesi ve siyasi suçlarda tabiî olan bu halin 
malî suçlardan dolayı memleketimizin başına 
bâzı yeni badirelerin getirilmesine meydan ve
rilmemesi isabetli olacağından, muhterem ko
misyonun veya şu anda çoğunluğun bulunma
ması vesilesiyle bu konunun önümüzdeki cel-
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şeye kalması suretiyle bir tetkika imkân tanı
makta büyük bir isabet vardır. Üstelik bu 
isabeti sayın komisyonun huzurunda arkadaş
larıma şöylece de anlatmak isterim. Metnin 
tercümesinde birçok hatalar bulunduğuna ko
misyon muttali olmuştur. Bu sebeple bir defa 
tetkik edilmesinde isabet olacağı kanaatinde
yim ki, memleketin başına muhataralar gelme
miş olsun. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. Bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 939 sayılı tasarının 

tekrar komisyonda tetkik ve görüşülmesi için 
komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Eskişehir 
Rifat öztürkçine Ömer Ucuzal 

Muğla 
Ilyas Karaöz 

BAŞKAN — Kanunun müzakeresi yedinci 
ayın üçünde bitmektedir. Ayın 4 ü Salıdır. Bu 
haftaki birleşimde Çarşamba veya Perşembe 
günü bir bu, bir de 960 sıra sayılı kanunumuz 
vardır. Her ikisi de müddetlidir. Bu bakımdan 
komisyonun takrir üzerinde geriye almakla ifa 
edeceği bir husus var mıdır? Evvelâ komisyo
nun buna tâlibolması lâzımdır. Komisyona iade
si, bu kadar kısa bir müddet zarfında otomatik-
man kanunlaşacak ve Senatomuzda görüşülme 
imkânı sağlanmamış olacaktır. 

Buyurun Sayın Yıldız, Komisyonunuz geri 
almayı düşünüyorsa... 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
»Sözcüsü. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE DANIŞMA KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET YILDIZ (Tabiî 
Üye) — Efendim, Sayın Bekata'nm buyurduğu 
1959 da imzalanmış ve şimdiye kadar yürürlü
ğe girmemiş olması. Böyle birçok anlaşmalar ve 
andlaşmalar zaten vardır. Yıllarca önce imza
lanmış ; fakat, yürürlüğe girememiş. Şimdi, biz, 
tekrar incelensin teklifinin bir sonuç vereceği 
inancında değiliz. Evvelâ bâzı hatalar bulundu, 
tekrar Dışişleri Bakanlığına gönderdik, tekrar 
terimler değişikliği yaptık, o terimler değişikli
ğini biz de kabul ettik ve bunlar Millet Mecli
sinin metnine yanlış geçti. Bâzı sakıncaları var, 
buyurdular. Sakıncaları olabilir, yani, sakınca-

l an yoktur, diye bir iddiamız da yoktur. Yalnız 
Sayın Bakanın da izah buyurdukları gibi, sağla
dığı bâzı yararlanmalar da vardır. O halde söz
leşme tüm olarak, demin de arz ettim, Sayın 
G-ündoğan tam şey etmediler, ben, komisyon 
adına görüşürken, sözleşme nasıl olsa, olmuş, 
kabul edelim, demedim. Sözleşme budur, bizim 
yapacağımız yorum onda hiçbir değişiklik yap
maz, diğer devletleri de hiçbir suretle bağlamaz. 
Bu sakınca, bu ihtimal için de vardır. Ama Sa
yın Bakanın buyurduğu gibi, karşılıklı yararları 
da savunuyor bir metin halinde karşımızdadır. 
Alıp, inceleme ile yapabileceğimiz bir sonuç ol
madığı kanaatindeyiz, biz komisyon olarak. 
Adalet Komisyonundan geçti, bizim komisyonu
muzdan geçti ve Dışişleri Bakanlığına gönder
dik. Anlaşmaların zaten bâzı mahzurlu tarafları 
olabilir. Takdir Yüce Heyetinizindir. Kabul ve
ya reddi sanırım ki, ancak yapılacak tek karar
dır. Yoksa komisyonun geri olarak yapacağı bir 
şeyi yoktur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Takrir sahipleri takrirlerini ge
ri almışlardır. 

Tümü üzerinde başkaca söz istiyen arkadaş? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bir daha 
oylanacak lütfen. Maddelere geçilmesi hususu
nu kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere ge* 
çilmesi hususu kabul edilmiştir. («Çoğunluk 
yok» sesleri) 

Lütfen kimler çoğunluk yok diyorlar? Sayın 
Aksoley, Sayın Akdoğan, Sayın Bekata, Sayın 
Tunçkanat, Sayın Turan çoğunluk olmadığını 
beyan etmişlerdir. Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklamaya başlandı.) 
BAŞKAN — Sayın üyelerden bir istirhamı

mız var, zapta geçmesi için söylüyorum, beş kişi 
çoğunluğumuz yok, dediği takdirde yoklama so
nuna kadar burada bulunmaları lâzımgelir. (Gtit-
mişler» sesleri) Bir kere ben söylemiş olayım. 
Bir daha bu hususa riayet edilmezse Meclislerin 
çalışmaması gibi bir hal tahaddüs eder. 

(Yoklama tamamlandı.) 
BAŞKAN — Yeter sayı bulunmadığı, esasen 

vaktin gecikmiş bulunduğu da göz önünde bu
lundurularak, G-enel Kurulun ittihaz etmiş oldu
ğu karar gereğince 28 . 6 . 1967 Çarşamba gü
nü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 18,25 
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9. — DÜZELTÎŞ 

.7 nei Birleşim tutanağı sonuna ekli 954 S. 
Sayılı basmayazıda aşağıdaki değişiklikler yapı
lacaktır. 

Sayfa 

1 Başlık (Not : M. Meclisi S. Sayısı : 229) 
değil, (299) olacak. 

2 Birinci sütun, madde 3 (Madde 3. — Bu 
kanun, yayımı) 
(Madde 3. — Bu kanun yayımı) olacak
tır. 

. . . . ) • • • >&< . . .<.. . . 
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20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek Diriplin Kurulu kararı ile Harb Okulundan ihrace-
dilen öğrencilerin askerlik durumları hakkındaki kanun teklifine verilen oyların neticesi 

(Kanun kaibul edilmiştir.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 

Üye sayısı ; 183 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 71 
Reddedenler : 53 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 59 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
x\bbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 

0. Zeki Gümüşoğlu 
İZMİR 

Ömer Lûtü Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil) 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

[Reddedenler] 

Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı ' 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

ADANA 

Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 
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ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BURSA 
Saffet Ural 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizarnettin Özgül 

GÎRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşîk. V ) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

[Oya katılnııyanlar] 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somıınoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 

Rifat Öztürkçine 
İZMİR 

Nevzat Özerdemli 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V. 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu 
KONYA 

Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koça§ 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadh 
Âmil Artus 
Enver Kök (İ.) 
Nadir Nadi 
Suad Hayri Ürgüplü 

-**»• 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

77 NCİ BİRLEŞİM 

27 . 6 . 1967 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KUEULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Arslan 
Bora, Enver Kök, Kâzım Karaağaçlıoğlu ve Halil 
Ağar'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi. (3/594) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Adana Doğum Evine 
almmıyan bir hastaya dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/438) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, İkili Anlaşmalara 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/439) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, Türk Ticaret Kanununun bâzı 
maddelerinin uygulanmasına dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu. (6/441) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, ticaret liselerinden mezun olanlara 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/442) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nm, avans alaımyan memur ve hiz
metlilere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/444) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'mn, Denizli ilinde bir yüksek okul 
açılmasına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/445) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X 1. — 30 . 12 . 1967 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ucü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta

sarısının 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) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
2 — 2 0 - 2 1 Mayıs 1963 olayları sebebiyle 

Yüksek Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulun
dan ihracedilen öğrencilerin askerlik durumları 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 2/2, 2/66; Cumhuriyet Senatosu 
2/209) (S. Sayısı : 942) [Dağıtma tarihi : 
9 .6 .1967] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Hafta Tatili hakkındaki 394 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri ve Sosyal İşler Komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/62; Cum
huriyet Senatosu 1/750) (S. Sayısı : 946) [Da
ğıtma tarihi : 15 . 6 .1967] (Red) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1 — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler 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] 
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X 2. — «Ceza işlerinde Karşılıklı Adlî I 

Yardım Avrupa Sözleşmesi» nin uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/147; Cumhuriyet Senatosu 1/729) (S. Sayı
sı : 939) [Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1967] 

X 3. — Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin 1 750 000 000 liraya çıkarılması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul 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] 

4. — Devlet Memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmına 
kadrolar eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 

Meclisi 1/354; Cumhuriyet Senatosu 1/759) 
(S. Sayısı : 952) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1967] 

5. — 27 . 5 . 1963 tarih ve 2739 sayılı Ulu
sal Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2/258: Cumhuriyet Senatosu 2/217) (S. 
Sayısı : 953) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1967] 

X 6. — îş kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/232; Cumhuriyet Senatosu 1/742) (S. Sayı
sı : 950) [Dağıtma tarihi 20 . 6 . 1967] 

7. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Da
nıştay Kanununun 166 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 2/422; Cumhuriyet Senatosnu 2/219) 
(S. Sayısı : 954) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1967] 

«•» 



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

«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi» nin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (Millet 

Meclisi 1/147; Cumhuriyet Senatosu 1/729) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 145) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5.4.1967 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı 1/147, 1470/7066 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Ceza işlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkam 

Not: Bu tasan, 5 . 3 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edümiş ve Genel Kuru
lun 3.4. 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 145) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 19 . 4 . 1967 

Esas No: 1/729 
Karar No: 123 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 Nisan 1967 tarihli 79 neu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 5 Nisan 1967 tarihli ve 
1470/7066 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 
19 Nisan 1967 tarihli Birleşiminde Dışişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Avrupa Konseyi üyeleri arasında 20 Nisan 1959 tarihinde Strasburg'da imzalanan 
«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi» nin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
mütedairdir. 
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Bu Yardım Sözleşmesi, Avrupa Konseyi üyeleri arasında 13 Aralık 1957 tarihinde imzalanan «İa-

died Mücrimin Söz'leşmiesi» (kapsamındakıi adlî yardımlara ilişkin olup özellikle istinabe, adlî sicil,. 
usul, kovuşturma ile ilgili ihbar ve bilgi mübadelesi ile ilgili konuları düzenlemekte ve ortak kurallar 
vaz'etmektedir. 

Sözleşme ile tesis edilen düzen adlî cihazın daha iyi işlemesinin yanı sıra iade olunanın korunması
nı da temin edici olarak yukarıda söz konusu İadei Mücrimin Sözleşmesinin boşluklarını da doldur
maktadır. Bundan ayrı olarak da malî bakımından yararlı sonuçlar vermektedir. 

Bu esasları ihtiva eden tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil

miştir. 
Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

). 8. Sarıgöllü 

Bursa 
§. Kayalar 

Sözcü 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

Niğde 
K. Baykan 

H. 
Tekirdağ 
Mumcuoğl 

Kâtip 
Yozgat 

8. Artukmaç 

Samsun 
R. Rendeci 

u 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
A. Artus 

Sivas 
R. Öçten 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtına Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/729 
Karar No. : 28 

6 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunda ilgili Bakanlık temsilci
leri de hazır bulundukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. An
cak 2 nci madde, tercüme edildiği esas metinle karşılaştırıldığı zaman tercüme hatası bulundu
ğundan tedvin maksadı ile değiştirilmiştir. (2 nci madde ikinci satırdaki haczini yerine zaptını) 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yükseik Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Cumihur'başkanınca S. Ü. Tabiî Üye Tekirdağ 
S. H. Ürgüplü A. Yıldız C. Tarlan 

Balıkesir 
E. Aka 

Sinop 
8. Batur 

Manisa 
Söz hakkım mahfuzdur. 

F. Alpiskender 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. 0. Bekata 

İstanbul 
T. Arıburun 

Konya 
M. Obuz 

C. Senatosu (S. Sayısı : 939) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî 
Yardım Avrupa Sözleşmesi» »m 
onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Avrupa Kon
seyi çerçevesinde 20 Nisan 1959 
tarihinde Strasburg'da imzala
nan «Ceza İşlerinde Karşılıklı 
Adlî Yardım Avrupa Sözleşme
si» nin 2 nei maddede yazılı "be
yanlar yapılmak suretiyle onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE % — a) Madde 5 
Arama veya eşya haczini istih
daf eden istinabelerin 1 nei pa
ragrafın a, b , c fıkralarında ya
zılı şartlara bağlanması. 

b) Madde 7 fıkra 3 
Türkiye Cumhuriyeti ülkesin

de bulunan takibata mâruz şa
hıslara yapılacak tebliğler ilgili 
Türk makamlarına, dinleme ta
rihinden asgari 40 gün önce vü-
rudedecek şekilde gönderilmeli
dir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Balkanlar Kurulu 
yürütür. 

— 3 — 
Anayasa ve Adalet Komisyonu

nun kabul ettiği metin 

«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlı 
Yardım Avrupa Sözleşmesi» nin 
onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meelisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi «aynen 
kaibul edilmiştir. 

mmm »• 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Ko. kabul ettiği metin 

«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî 
Yardım Avrupa Sözleşmesi» nin 
onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — a) Arama ve 
eşyanın zaptını kapsıyan adlî 
yardım taleplerinin, Sözleşme
nin 5 nei maddesinin 1 nei fık
rasının a, b, c bendlerdnde ya
zılı şartlara bağlanması; 

b) Türkiye Cumhuriyeti ül
kesinde bulunan ve haklarında 
kovuşturma yapılmakta olan 
şahıslara, sözleşmenin 7 nei 
maddesinin 3 ncü fıkrasına 
uyularak yapılacak tebliğlerin, 
ilgili Türk makamlarına en az 
40 gün önce gönderilmesi ica
betim ektedir. 

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

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 939) 





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

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmına kad
rolar eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/354; Cumhuriyet 

Senatosu 1/759) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 289) 

Millet Meclîsi 
Genel Sekreterliği 6 . 6 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
1/354 

Sayı : 4085/23898 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

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 olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmına, kadrolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Mecltei Başkam 

Not: Bu tasarı 17 . 4 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 5 . 6 . 1967 tarihli 113 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
{Millet Meclisi S. Sayısı: 289) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 7 . 6 . 1967 
Esas No. : 1/759 
Karar No. : 134 

Yüksek Başjkanlığ-a 

Millet Meclisinin 5 Haziran 1967 tarihli 113 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmına, kadrolar eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 6 Haziran 1967 tarihli ve 4085 - 23898 sayılı yazıları ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 7 Haziran 1987 tarihli Birleşiminde 
Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Yargıtaya yeni 30 üye kadrosu verilmesini öngörmektedir. 
'Gerçekten, Yargıtaya gelen iş sayısı her yıl arttığı halde, Yargıtay kadrosunun bu artışa uy

gun takviyesi mümkün olamamaktadır. 1962 yılında 172 039, 1963 te 172 729, 1964 te 162 971 ve 
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1965 te de 165 301 iş gelmiş olması bu Yüksek Mahkemenin durumunu açıkça ortaya koymakta
dır. Son olarak 1962 yılında 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu ile iki yeni daire daha 
kurulmuş ise de, bu da yeterli olmamıştır. 

1221 sayılı Kanunun 5859 sayılı Kanunla muaddel 5 nci maddesi ile, Yargıtay daireleri ara
sında işi az olan daireye işi çok olan daireden muayyen işlerin devri suretiyle nispî bir denge tesisi 
konusunda Yargıtay Başkanlar Kuruluna verilen yetkinin kullanılması işlerin intacını ancak sağ
lamaktadır. 

Hükümet temsilcilerinin Komisyonumuza verdikleri izahata göre, Yargıtay Hukuk ve Ceza 
Daireleri Başkanlar Kurulları, Yargıtayın iş durumunu tezekkür ederek bugünkü şartlar altında, 
hem yeni gelen işleri neticelendirmenin ve hem de teraküm eden işleri bitirmenin imkânsız olduğu 
sonucuna varmışlardır. 

Kaldı ki, şu iş durumunun' yanı sıra son çıkan çeşitli kanunlarla da Yargıtaya yeni görevler 
verilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz da, her yıl artan iş durumunu ve kanunlarla verilen yeni görevlerini nazara 
alarak, Yargıtayımızm özel Kanunu ile esaslı ve yeterince teşkilâtlanmasına kadar hiç olmazsa bu 
yeni 30 aded kadro ile takviyesini zaruri görmektedir. 

Komisyonumuz, Yargıtay dairelerinin özellikle milyonlarca liralık iktisadi değerin piyasaya 
intikalini önliyen ticari dâvalarla mahmul ticaret dairesinin bu çok yüklü durumunu mütalâa 
ederek, hiç olmazsa bu dairenin ikili - üçlü kısımlar halinde çalıştığında gelen ve elindeki işlerini 
biran evvel intacedebileceğine olan kanaatini, bir temenni olarak raporda zikretmeyi uygun gör. 
müştür. Hat tâ komisyonumuz, yüklü iş durumu muvacehesinde, özel Yargıtay Kanunu çalışma
larında müstakil ticaret dairelerinin tesisini yine temenni etmektedir. 

İstihsal olunan Yargıtay üye kadroları, 521 sayılı Danıştay Kanununda üyeler için 2 000 li
ra olarak kabul edildiğinden bu yüksek mahkeme kadrolarına uygun olarak 2 000 liralıktır. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

I II - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 
Hatay 

M. Deliveli 
İmzada bulunamadı 

Bu kanunda sözcü 
Diyarbakır 

Selâhattin Çizrelioğlu 
Niğde 

Kudret Baykan 

Tabiî Üye 
8. O'Kan 
Samsun 

R. Rendeci 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Sivas 
R. Öçten 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/759 
Karar No. : 77 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığu 

13 . 6 . 1967 

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 olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmına kadrolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı,. 
Millet Meclisi Başkanlığının 6 . 6 . 1967 tarihli ve 4085/23898 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 13 Haziran 1967 tarihli 29 ncu Birleşiminde 

C. Senatosu • (S. Sayısı : 952) 
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ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, Yargıtaya 30 üye kadrosu verilmesini öngörmektedir. 
Yargıtay dairelerine intikal eden iş sayısının her yıl artmasına karşılık, Yargıtay kadrosunun 

bu artışa uygun takviyesi mümkün olamamıştır. 1962 yılında 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanunu ile iki yeni daire daha kurulmuş olmasına ve daireler arasında yapılan iş bölümüne rağmen, 
Yargıtay daireleri, gelen işleri karşılıyamamaktadırlar. 

Tasarının gerekçesinde; bu yıl toplanmış bulunan Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlar kurulla
rının ayrı ayrı dairelerin iş durumlarını inceledikleri, bâzı hukuk dairelerine gelen yeni işlerin yıl
dan yıla artan sayılarına göre, bu dairelerin, mevcut şartlar altında hem gelen işleri çıkarmaları 
hem de biriken işleri neticelendirmelerinin imkânsız görüldüğü belirtilmektedir. 

Yargıtayda verimli bir çalışmanın sağlanabilmesi ve işlerin netice! endirilmesinde beklenen süra
tin kazanılması için Yargıtaym yeni kadrolarla takviyesini zaruri gören Komisyonumuz, tasarıyı 
uygun mütalâa etmiş ve benimsemiştir. 

Komisyonumuz, Yargıtay dairelerinin ve bilhassa milyonlarca liralık iktisadi değerin piyasa
ya intikalini önliyen ticari dâvalarla mahmul Ticaret Dairesinin çok yüklü durumunu nazarı iti
bara alarak, hiç olmazsa bu dairenin ikili - üçlü kısımlar halinde çalışması suretiyle yeni gelen ve 
elinde bulunan işleri biran önce intaceddbileceğine olan kanaatini, hir temenni olarak raporda 
zikretmeyi uygun görmüştür. 

Komisyonumuz, yine yüklü iş durumu muvacehesinde, özel Yargıtay Kanunu çalışmalarında 
müstakil ticaret dairelerinin tesisini de temenni etmektedir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü maddeler ekli <cetvel ile Ibirlikte Komisyonu
muzca da aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususurida istemde 'bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan Bu Rapor Sözcüsü Kâtip Tabiî Üye 
İstanbul Yozgat Tabiî Üye M. özgüneş 
E. Adak t. Yeşilyurt 8. Küçük 

Cuımhurbaşjkanınca S. Ü. Ankara Aydın Çorum 
R. Üner T. Kapardı t. G. Ege A. Çetin 

İçel Trabzon 
C. T. Okyayuz A. Ş. Ağanoğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 952) 
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MİLLET MECLİSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakan
lığı kısmına kadrolar eklen
mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayı
lı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Adalet Bakanlığı kıs
ınma, ilişik cetvelde derece, 
aded ve unvanları yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kamunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KO
MİSYONUNUN KABUL ET

TİĞİ METİN 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakan
lığı kısmına kadrolar eklen

mesi hakkında Kanun 

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

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninim üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağlı 
cetvel 

Millet Meclisi metnine bağlı 
cetvel aynen (kabul edilmiş
tir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakan
lığı kısmına kadrolar eklen

mesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisince kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisince kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Millet Meclisi metnine bağlı 
cetvel aynen kabul edilmiş
tir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği cetvel 
CETVEL 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

1 Üye 

Adalet Bakanlığı 
Merkez 

Yargıtay 
30 2 000 

» I *<Wfci 

C. Senatosu (S. Sayısı : 952) 



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

24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay Kanununun 166 ncı madde
sinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 

raporu (Millet Meclisi 2 /422; Cumhuriyet Senatosu 2/219) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 229) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 6 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3571 - 20147 - 2/422 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 6 . 1967 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay Kanununun 166 ncı maddesi
nin 2 nci fıkrasının değıişjtirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 20 . 1 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 12 . 6 . 1967 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle, görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 299) 

Geçici Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 16/6/1967 
Esas No. : 2/219 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

, 24 . 112 . 19i64 gün vıe 521 Sayılı Danıştay 'Kanunun 166 ncı Maddesinin 2 nci fıkrasının de-
ğiştirilnıesıine dair kıanun telkliiıfi ilgili idaire temsiileilerinin iış/tiralki ille fcomilsıylonulmuzda tetiklik vıe 
'mjüzakere edildi. 

Tümü üzerinde cereyan eden görtüişnnelier sonunda, Anayasa'nın 140 ncı malddesıinin öngördü
ğü esaslar uyarınca hazırlanıp 31 . 12 . .1964 tarliıhinde yürürlüğe giren 521 sayılı Danıştay 
Kanununun 166 ncı maddesinin 2 nci fıkrası ile; Danıştay meslek mensuplarından kanun sözcüsü, 
başyardımcı ve yardımcılarının ödenekleri düzenlenmiş ve o tarihte yürürlükte bulunan 5017 sa
yılı kanuna elk 7168 sayılı Kanuna bağlı Adli Yargı Mensuplarının ödeneklerinii düzıenliyen cet
vel aynen Adlî ve İdari Yargı Mensupları ödenekleri aynı seviyeye çıkarılmıştı. Ancıatk; Danış-
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tay Kanununun yürürlüğe girmesinden 6 ay geç.m eden ve G61 sayılı Kanunun kabulü ile muvazene, 
bahsi geçen Danıştay meslek mensupları aleyhine bozulmuş bulunduğundan, teklif bu farklılığı 
bertaraf etmiş olacaktır. Gerekçede belirtilen diğer hususlar komisyonumuzea da uygun görülmüş 
ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 12 . 6 . 1967 tarihli 117 nci Birleşiminde tasvip gören teklif 
metni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ş. Kayalar 

Sözcü 
A. N. Tuna 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Kâtip 
A. Ş. Ağanoğlu 

Çorum 
A. Çetin 

İzmir 
İ. Bir and 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay Ka
nununun 166 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 

değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sa
yılı Danıştay Kanununun 166 nci maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Danıştay kanun sözcüleri, başyardımcıları ve 
yardımcılarına, almakta oldukları maaş derece
sinin tekabül etiği derecede (bulunan adliye hâ
kim ve savcılar ile yardımcılarına ve
rilmekte olan ödenek miktarları esas ol
mak üzere Adliye hâkim ve savcıları hakkında
ki Kanun hükümleri gereğince ödenek verilir. 
Bunlara verilecek ödeneklerin miktarında, kad
ro aylıkları ve bulundukları memuriyet kadro
sundan aşağı derecede aylık alanlar için aldık
ları aylık derecesi esas tutulur. Başyardımcı ve 
bu derecedeki kanun sözcüleri, 3 ncü derece 
maaşını müktesep hak olarak almak kaydiyle, 
birimci sınıfa ayrılmış hâkimlerin ödeneğini alır
lar. 

MADDE 2. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sa
yılı Danıştay Kanununa ekli 2 sayılı cetvel kal
dırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun, yayımı tarihini ta-
kibeden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu vürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay Ka
nununun 166 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 

değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 n d 
ımaddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nei 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 954) 


