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KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (yosgat), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 9 ncu Birleşimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. j BAŞKAN — Çoğunluk teşekkül etmiştir. 
(Yoklama yapıldı) j 

4. — DEMEÇLER VS SÖYLEVLER 

1. — Adana Üyesi Mehmet Ünaleh'nın, Tabiî \ tutumumuzda hiçbir aşırı hareket olmamıştır. 
Üye Kadri Kaplan'in Kıbrıs konusunda yaptığı \ Muhalefetten veya ıııuhulafet görüsünde olan bi-
konuşmada kullandığı «muhalefetten veya mu- risi olarak arz ediyorum» 
halefct görüsünden biri olarak» ibaresi üzerinde \ __ , ± , , . 
, ' . Muhterem arkadaşlarım, bu çatının altına demeci ! J 

geliş sebebine ve bunun daha çok üstünde mille-
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı. | tin verdiği oylarla gösterdiği iltifat ve itibar 
MEHMET ÜNALDI (Adana) - Çok muhte- | derecesine gere iktidar veya muhalefet olunur. 

rem arkadaşlarım, Geçen birleşimde Tabiî Üye I B ı m i a n k a 3 Ü m ^ ' H e r ha ı l£İ b i r ]shme m ü s " 
Saym Kadri Kaplan gündem dışı konulma- | tnkil olarak adaylığım koyduğu zaman iktidar 
îarma başlarken «muhalefetten biri olarak* I olacağım iddiasında ve maksadında bulunamaz. 
gibi bir tabir kullandılar. O cümleyi iyi ] Ancak o seçilme kasdını taşır. Bunun dışında 
hatırlıyanıadım hilâîmra zaptı okudum, za- | siyasi partiler iktidar olmak kasdıyla seçime gi-
fcıtta aynen şöyle ifadem var, «Bu millî dâ- j rerler milletten aldığı oylara göre ya muhale* 
vada Hükümeti desteklemek için şimdiye kadar j fot olıuiar, ya da iktidar olurlar. 

— 196 — 
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Şimdi bizim bu Meclisimizde halen umumi 
seçimler dışında İM zümre bulunmaktadır. Bir; 
tabiî senatörler, diğeri Cumhurbaşkanınca seçi
len kontenjan senatörleri. Bunlar hiçbir zaman 
biz muhalefetiz iddiasında bulunamazlar. Zira 
nasıl ki bir şahıs ben iktidarım, müstakil bir 
milletvekili veya müstakil bir senatör ben ikti
darım veya muhalefetim iddiasında bulunamaz
sa, ancak şöyle bir ifadede bulunabilir; diyebi
lir ki, ben müstakil senatörün, muhalefet görü
şündeyim ıdiyebilir. Ama her zaman muhalefet 
görüşünde olması mümkün değil. Sempatisi olan 
mevzulara göre bazen iktidarın tarafında, bazen 
muhalefetin tarafında olurlar. Şimdi tabiî sena
törlerle kontenjan senatörleri eğer kendilerini 
böyle bir iddiaya sahip görürlerse o zaman Ana
yasadaki sebebi vücutlarını inkâr etmiş olurlar. 
Kaldı ki tabu senatörlerin burada bulunma se
bepleri bir muvazene unsuru olmak içindir. Hat
tâ 1960 ihtilâlinden sonra partiler arasındaki 
kardeş kavgasını Önlemek kasdı ile ve iddiası ile 
ortada bulunduklarına ve ortaya çıktıklarına 
göre böyle bir iddiada bulunmaları külliyen 
mümkün değildir. Şimdi Anayasamızın 70 nci 
maddesi Cumhuriyet Senatosunun kuruluşunu 
gösterir. Bu maddenin son fıkrasını okuyorum. 

«Tabiî üye olarak Cumhuriyet Senatosuna 
katıldıktan sonra bir siyasi partiye girenlerin 
tabiî üyelik sıfatı partiye girişinden sonra ilk 
Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçimi tarihinde 
sona erer.» Bu gösteriyor İd, muhterem arka
daşlarım, Anayasa tabiî üyeleri ne iktidar ola
rak ne muhalefet olarak mütalâa etmekten ka
çınmış, uzak durmuştur. Bir parti fikri muha
lefet veya iktidarı temsil edebildiği içindir ki, 
bunların bir partiye girmelerinden sonra Tabiî 
üyelik sıfatının kalkacağını apaçık beyan et
miştir. Bu itibarla bendeniz zabtı sabıkta böyle 
hatalı bir beyanın bulunduğunu gördüm ve bu 
hatalı beyanı temsil için huzurlarınızı işgal et
tim, özür diler, hürmetlerimi sunarım. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, bana aidolmıyan fikirler bana izafe 
edilmiştir. Bu münasebetle içtüzüğe göre, söz 
istiyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sadece zab
tı okudum. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bana 
aidolmıyan fikirlerin bana izafe edilmesi dola-
yısiyle söz istiyorum. 

5 . 12 . 1987 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın Kaplan lütfen karşılık
lı konuşmayınız. Sayın Mehmet Ünaldı Bey bu 
konuşmasında sadece zabtı sabık üzerinde dur
muşlardır. Mamafih size söylediğiniz fikirler 
isnadedilnıiş bulunuyorsa önümüzdeki toplan
tıda size de aynı şekilde söz vermek mümkün
dür. 

2. — Gaziantep Üyesi Zeki İslâm'ın, Suriye 
Hükümetince mallarına el konan vatandaşları
mızın durumuna dair demeci. 

BAŞKAN — Şimdi gündem dışı konuşmak 
istiyen Sayın Üye Zeki islâm, Suriye Hükü
metince mallarına el konmuş bulunan vatan
daşlarımızın acıklı durumları üzerinde beş da-' 
kikayı geçmemek şartiyle gündem dışı söz isti
yorum, demişlerdir. Buyurun Sayın Zeki islâm. 

ZEKİ İSLÂM (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
çok muhterem arkadaşlarım, konuşmam, Suri
ye Hükümetince bütün mal, hak ve menfaatle
rine el konulmuş bulunan binlerce vatandaşı
mızın acıklı durumları üzerinde olacaktır. 

Olay, Suriye Hükümetince uygulanmakta 
olan zirai reform kanununun, 15 - 300 hektar
dan fazla toprağı bulunan, mahdut sayıdaki va
tandaşlarımızdan bâzılarına da uygulanmış ol-
msım anlaşmalara aykırı gören Hükümetimizin, 
Suriyelilerin yurdumuzdaki mal, hak ve men
faatlerinin tümüne 17 . 10 . 1966 tarihinde el ko
yarak sınırdaki pasovan kapılarını tamamen 
kapatmış olması neticesinde meydana gelmiştir. 

Sayın Hükümetimizin, kaçakçılığı önlemek 
maksadiyle pasovan rejiminin de kaldırılması
nı hedef tuttuğu, anlaşılan bu karar ve tatbi
katı hiçbir suretle maksat ve gayesine erişeme
miş aksine yurdumuzdaki Suriye mallarının 
çok üstünde olan, Suriye'deki Türk mallarına 
el konulmasına ve bu yüzden binlerce vatanda
şımızın mağduriyetine sebebolmuştur. 

Hele, başka hiçbir taraftan gelirleri olmıyan 
yüzlerce vatandaşımız ise, bir yılı aşan bir za
mandan beri her gün biraz daha artan sefalet 
ve perişanlık içerisinde kıvranmaktadırlar. 

Birçoğunun sosyal durumu, yaşı ve burada 
sayamıyacağım türlü engelleri çalışmalarına da 
müsait değildir. Bunların fert, aile ve hattâ köy 
olarak yüzlerce misalini verebilirim. Aç ve sefil 
olanlar yaninda evinin kirasını veremiyen, ço
cuklarını tahsillerine devam ettirenıiyen, cebin
de parası olmadığı için utancından evinden çı-
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kamıyanlar çoktur. Bu yurttaşlarımızın bu du
ruma düşmelerinin gerçek sebebi menfaatleri
nin gerçek sebebi menfaatlerinin korunması 
için Suriyelilerin yurdumuzdaki mallarına Hü
kümetimizce el konulmuş olduğu ve bu malla
rın da sonuç olarak kendilerine verilmesi ge
rektiği halde Sayın Hükümetimizin ilerideki 
alacaklarına karşılık da olsa bugüne kadar her 
hangi bir münasip bir yardımda bulunmayı dü
şünmemiş olması cidden çok hazindir. Gerçi 
Başka taraflardan geçimine medar olacak bir 
geliri olmıyan çiftçilere kira bedeli peşin öden
mek şartiyle 250 dönüme kadar bir miktar top
rağın bir yıl süre ile kiraya verilmesi gibi bir 
tedbir uygulanmaya başlamış ise de; başka ta
raftan geliri olmıyan bir kimsenin binlerce lira 
tutan kira bedeli ve masraflarını ödemek imkâ
nı olmıyacağı gibi bir yıllık kiranın da ziraat 
için elverişli olmaması yüzünden bu tedbirden 
de asıl istifade etmesi lâzımgelen vatandaşları
mız maalesef faydalanamamışlardır. Sayın Hü
kümetin bu tedbiri kira bedellerinin yıl sonla
rında verilmesi ve kira müddetinin İM veya da
ha fazla yıl olması ve kendilerine de yeter mik
tarda zirai kredi sağlanması takdirde faydalı 
olabilir. Çiftçi olmıyan toprak sahiplerine ise, 
Suriye Hükümetince el konulmuş olan emlâk 
ve arazilerine karşılık ileride kendilerine sağla
nacak hak ve menfaatlerden mahsubedilmek 
üzere avans olarak veya bir nevi kredi veya 
yardım sağlamak suretiyle pek âlâ müşkül du
rumdan kurtarılabilirler. 

Sayın Hükümetimizin, mağduriyetlerine ken
di kararlarının sebebiyet vermiş olduğu bu 
yurttaşlarımıza her hangi bir karşılığı olmasa 
bile yardım mecburiyetinde olduğu kanaatinde
yiz. 

Bu yurttaşlarımızın aylardan beri süregelen 
acıklı durumdan en kısa bir zamanda kurtarıl
masını ve esas konu olan arazi ihtilâfının Su
riye Hükümetiyle diplomatik yoldan biran ev
vel hallinin sağlanmasını diler, saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

3. — İzmir Üyesi İzzet Birand; Meclislerin 
gizli toplantıları ile ilgili yayınlara temas eden 
ve vatandaşların neşredilen haberleri iyi değer
lendirmeleri gerektiğini ifade eden demeci 

BAŞKAN — İzmir Senatörü Sayın İzzet Bi
rand «Yüce Meclisin gizli toplantıları ile ilgili 

bâzı yayınlar sebebiyle, gündem dışı açıklama
da bulunmak üzere söz istiyorum», diye talepte 
bulunmuştur. Sayın İzzet Birand buyurunuz. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler basınımızda Yüce Meclisin gizli 
toplantıları ile ilgili bâzı yayınlar görülmekte
dir. Konuyu bir yanlış anlayışa mahal olmasın 
endişesi ile Yüce huzurunuzda ele almakta fay
da gördüm. Sayın senatörler, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinde Millî iradenin mihraklaş-
tığı yasama yetkisinin tecelli yeri olan hüküm
ran müessese T. B. M. M. dir. Yüce Meclisin bir 
unsuru ve icra kolu olan kanunlar çerçevesinde
ki yürütme görevi organı Yüce Meclis dışında 
yabancı hiçbir etkenin tesiri altında bulunma
mak anlamında yine millî hükümran müessese
dir. Meseleler karşısında millî iradenin tecellisi 
usulü içinde inkişaf eder. Burada bir mülâhaza 
arzıma müsaadenizi rica ederim, usul aslın ço
ğuludur. Asıl, esas, cevher, prensip mânasına 
gelir. Usul olmayınca asıl doğamaz usulüne göre 
Yüce Meclisin ve onun Balkanlar Kurulunun 
bir meseleyi gizlilikle görüşme karan almış bu
lunması, bizatihi ve kendi tabiatı içinde meha
beti olan mânalar taşıyan bir davranışının ifa
desidir. O konuşmalar ve vardığı hüküm Yüce 
Meclisin gözleri önünde mahfazasına konur ve 
mühürlenir. Ona nisbet edilerek uçan sözler, 
Devlet organlarını artık iltizam edemez. Şu mâ
ruzâtımla kimseye en ufak bir tarizde bulunmak 
istemiyorum. Günümüzün şartlarında ve her me
deni yerde haber alma ve yayma ve bir anlam
da püplisite basımn hakkı ve varlığının hikme
tidir. Beklenen fayda böyle tecelli edecektir. Be
nim yüksek huzurunuzu işgalden maksadım, 
yüce milletimizin okudukları, öğrendikleri bü
tün haberleri değerlendirmede bir tereddüde 
düşmemeleri ve millî müesseselerimizin itibarı
na gölge düşürülmemesi endişesinden ileri gel
miştir. Bu anlam içinde ve bu değerleme ile her
kesin emniyet ile meseleleri mütalâası gereke
ceği ortada yayılan haberlerin, dedikoduların 
tabiî ve kaçınılmaz olmasının işaretinde bulun
mayı lüzumlu gördüm. 

Yüce Heyetinizi bu maksatla işgal etmiş bu
lunuyorum. 

Hürmetlerimle. 

4. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Sadi Koçaş'ın, Yugoslavya'daki deprem felaketi 
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dolayısiyle Cumhuriyet Senatosunun taziyetleri-
nin bildirilmesi talebini havi bir önerge sundu
ğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Koçaş Yugoslavya 
ve Arnavutluk'ta vukubulan deprem felâketi 
üzerinde gündem dışı söz istemişlerdir. Buyu
run, Sayın Sadi Koçaş. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Yugoslav-
ya'daki Debre kasabası ile, aynı bölgedeki Ar
navutluk köylerinde vukua gelen son deprem 
felâketi üzerinde birkaç dalkikanızı işgal etmek 
için söz aldım. Hemen her yıl bir vatan topra
ğında küçük veya büyük bir deprem felâketi ile 
karşılaşan ve bu felâketlerin ne demek olduğu
nu çok iyi bilen Türk Milleti, hem de kış başın
da ulaştırma imkânları mahdut dağlık bir böl
gede vukuagelen bu deprem olayı yüzünden fe
lâket tıpkı kendi ülkemizde olmuşçasma müte
essir ve müteellim olmuştur. Asırlarca beraber 
yaşadığımız bugünkü dünya politikası içinde 

birçok noktalarda işbirliği yapmamız gereken 
iki dost milletin ve bu bölgede oldukça kesif bu
lunan müslüman ahalinin uğradıkları bu felâket 
karşısında kadirşinas Türk Milleti her zaman 
olduğu gibi elbette yine yardım elini uzatacak
tır. Bilhassa son Kıbrıs olaylarında açıkça Türk 
Milletinin yanında yer alan bu eski tarihî, ce
sur dostlarımızın ıstırabını kendi ıstırabımız te
lâkki ettiğimizin ve en samimî sempatilerimizin 
kendileri ile beraber olduğu hususunu da Yüce 
Senatonun hissiyatı olarak bu ülkeler parlâmen
tolarına duyurulmasına tavassut buyurulması 
için bir önerge takdim ediyorum. Gereğine mü
saadelerini rica eder hepinize saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gereği yerine getirilecektir. 
Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları 

vardır. 

Evvelâ 6 . 12 . 1967 yarınki, Çarşamba gü
nü saat 15,00 te Birleşik Toplantı yapılacaktır 
arz ederim. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'un parti
lerinden istifa ettiğine dair Millet Partisi Grup 
Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupundan gelen 
bir tezkere vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara Senatörü Mansur Ulusoy partimiz

den istifa etmiştir. Bilgilerinize saygı ile arz 
olunur. 

M. P. Grup Başkanvekili 
Faruk Önder 

Konya Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnce
leme Komisyonu Başkanlık Divanının teşkil edil
diğine dair adı geçen Komisyon Başkanlığı tez
keresi. 

BAŞKAN — Komisyon başkanlıklarından 
gelen tezkereler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu Riyaset Divanı seçimine (8) sayın 
üye katılmış ve neticede : 

Başkanlığa (7) oy ile Salim Hazerdağlı. (Elâ
zığ) 

Sözcülüğe (7) oy ile Kemal Turgut. (Denizli) 

Kâtipliğe (8) oy ile Ahmet Tevfik Paksu 
(Maraş) 

Denetçiliğe (5) oy ile Hulusi Söylemezoğlu 
(Sivas) seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 
C. Senatosu Hesaplarını 

İnceleme Komisyonu Başkanı 
Salim Hazerdağlı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Kitaplık Karma Komisyonu Başkanlık 
Divanının teşkil edildiğine dair adı geçen komis
yon başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kitaplık Karma Komisyonu 29 . 11 . 1967 
Salı günü saat 15,30 da Kitaplık salonunda Baş
kanlık Divanı seçimi için toplanmış ve Başkan
lığa Bursa Milletvekili Barlas Küntay, sözcü
lüklere de İstanbul Senatörü Rifat Öztürkçine 
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ve Manisa Milletvekili Önol Sakar seçilmişler
dir. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 

Kitaplık Karma Komisyonu 
Başkanı 

Bursa Milletvekili 
Barlas Küntay 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

4. — Özel Yüksek Okullar Araştırma Komis
yonuna üye seçimi. 

1. — 27 . 5 . 1935 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 ve Anaya- ! 
sa ve Adalet Komisyonu mütalâası (Millet 
Meclisi 2/258; Cumhuriyet Senatosu 2/217) 
(S. Sayısı : 953 e ek) (1) 

BAŞKAN — Şimdi normal olarak sorular 
ve genel görüşmelere geçmemiz lâzımdır. Ancak, 
komisyonlardan gelen kanun teklif ve tasan
lar vardır. Bu arada Ulusal bayram ve tatil 
günleri ile ilgili bir kanun teklifinin de bugün 
son günüdür. Bütün bunları dikkate almak 
üzere bâzı önergeler vardır. 

Kontenjanından Zerin Tüzün, Millî Birlik Gru-
pundan Kâmil Karavelioğlu aday olarak göste
rilmişlerdir. Şimdi ayrı ayrı okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

Kâzım Karaağaçlıoğlu. Kabul eednler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Rahmi Ankan. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Celâl Ertuğ. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

1 kısmında bulunan «27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 
sayılı Ulusal bayram ve Genel tatiller hakkın-

| daki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) 
| fıkralarının değiştirilmesine dair kanun teklifi-
j nin görüşme süresi 5 Aralık 1967 Salı günü 

sona ermektedir. 
Bu önemli sebepten dolayı teklifin gündem

de mevcut bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Sivas 

Ziya önder 
BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Bütün işle

re takdimen görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — özel yüksek okullarla ilgili araş
tırma komisyonu kurulmuştu. Grup Başkanlık
larından bu komisyona seçilmesi istenilen aday
lar listeler halinde gelmiştir. Ancak, Sayın Mu
cip Ataklı'nın bu konuda verilmiş olan bir tak
riri var. Sayın Ataklı seçilmiş olan araştırma ko
misyonuna bağımsız üyelerden bir kişinin dâhil 
edilmesini arz ve teklif ederim» demektedir. An
cak dokuz kişilik bir komisyona oran nisbetin-
de bağımsız üyelerden ne miktar aday alınması 
tetkik edildiğinde bir kişinin bile düşmediği gö
rülmektedir. Bu sebeple takriri muameleye ko
yamıyorum. Şimdi Adalet Partisi Grupundan 
Kâzım Karaağaçlıoğlu, A. P. Grupundan Rahmi 
Ankan, A. P. Celâl Ertuğ, A. P. Ömer Lûtfi 
Bozcalı; Refik Ulusoy. C. H. P. Cemal Yıldınm, 
Güven Partisi Sami Turan, Cumhurbaşkanı 

6. — GÖRÜŞ 

Ömer Lûtfi Bozcalı. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Refik Ulusoy.. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sami Turan. Kabul edenler... Etmiyenler... 
: Kabul edilmiştir. 

Cemal Yıldmm. Kabul edenler... Etmiyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

Zerin Tüzün... Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kâmil Karavelioğlu. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece özel yüksek okullarla ilgili Araş
tırma Komisyonunun bütün üyeleri seçilmiş 
bulunmaktadır. 

rLEN İŞLER 
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Kanun teklifinin görüşmesine başlıyoruz. 
Teklif daha evvel bilâhara teşkil edilen içiş

leri Komisyonu tarafından da tekabbül edilmiş
tir. Komisyon raporunu okutuyorum. 

İçişleri Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bay
ram ve Genel tatil günleri hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ile ilgili bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tet
kik ve müzakere edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler so
nunda; gerekçede belirtilen hususlar Komisyo
numuzca da uygun görülmekle beraber, 1 nci 
maddenin 2 nci bendindeki «Şeker» Bayramı 
tâbirinin esasen bu bayram Eamazan Bayramı 
olması hasebiyle «Ramazan» Bayramı olarak 
değiştirilmesinin muvafık olacağı mülâhazasiy-
le 1 nci madde metni bir kelime değişikliğiyle 
ve diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
C. Ortaç 

Kâtip 
İzmir 

Ö. L. Bozcalı 
Konya 

S. Çumralı 
Niğde 

H. A. Göktürk 

Z 
Sivas 
. önder 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

İzmir 
1. Birand 
Kırşehir 

A. R. Ulusman 
Sivas 

H. Söylemezoğlu 

BAŞKAN — Kanun teklifi Genel Kurulda 
görüşülürken Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun mütalâası alınmak üzere Genel Kuruldan 
sevk edilmiş bulunduğundan teklifin gerekçe
sini ikinci defa okutmuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun mütalâası
nı okutuyorum. 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun mütalâası 

29 . 11 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 
27 . 5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram 

ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 

maddenin (D) ve (E) fıkralarısın değiştirilme
sine dair kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosu 
Gene! Kurulunda görüşülmesi sırasında, bu ka
nunun 1 nci maddesinin, Anayasalım 19 ucu mad
desine aykırı olup olmadığının komisyonumuzca 
incelenmesine karar verilmiş ve bu karar gere
ğince komisyonumuzun 17 Temmuz 1867 tarihli 
birleşiminde bu konu baklanda üniversitelerimi
zin bilimsel görüşlerinin alınması uygun görül
müştü. Bu maksatla, istanbul ve Ankara üniver
sitelerine yazılan yazılara Ankara Üniversitesin
den cevap alınmış ve kanunun Cumhuriyet Se
natosunda görüşme süresinin 5 Aralık günü son 
bulacağı dikkate alınarak istanbul üniversitesi
nin cevabının beklenilmesinden vazgeçilerek, An
kara Üniversitesinin mütalâası okunmuş ve me
sele komisyonca görüşülüp tartışılarak aşağıdaki 
sonuca varılmıştır : 

Anayasamızın 2 nci maddesine göre Türkiye 
Cumhuriyeti, diğer niteliklerinin yanında aynı 
zamanda lâik bir hukuk Devletidir. Anayasanın 
19 ncu maddesi beş fıkra halinde lâikliğin ne de
rnek olduğunu açıklamış bulunmaktadır. Bu mad
denin en önemli fıkrasını teşkil eden son fıkrada, 
«Kimsenin; Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya 
hukukî temel düzenini, kısmen de oba, din ku
rallarına dayandırın?., amaciyle, her ne suretle 
olursa olsun dini veya din duygularını yahut din
ce kutsal sayılan şeyleri istismar edemiyeceği ve 
kötüye kullanmıyacağı» yazılıdır. 

Türklerin islâm dinini kabullerinden beri ulu
sal bir gelenek halinde kutlanmakta devam edi
len Kurban ve Seker bayramlarının, bir millî bay
ram haline geldiği şüphesiz olduğu gibi, bu bay
ramlarda bir kısım yurttaşların kendi inançla
rına göre bâzı dinî ibadet ve vecibeleri yerine ge
tirmeleri de, nüfusun yüzde 98 i islâm dinine 
mensup yurttaşlardan kurulu Türkiye Cumhuri
yeti Anayasanın 19 ncu maddesinde ifade edilen 
lâiklik prensiplerini ihlâl eden bir nitelik taşıma
maktadır. Bizsat Anayasa; 154 ncü maddesinde, 
islâm dininin esaslarını tanıtan, bu dinin doğru 
ve hurafelerden arınmış bir biçimde uygulanma
sını sağlamak amacını güden «Dinayet işleri Baş
kanlığı» mn kurulmasını ve bunun genel idare 
içinde yer almasını öngörmüştür. Anayasanın bu 
tutumu da dikkate alınmak suretiyle, Şeker Bay
ramı ile Kurban Bayramında tatil yapılması, 
Anayasaya lâiklik açısından bir ayrılık arz et-
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mediği gibi, bu bayramlardan bir gün evvelinden 
saat 13,00 ten itibaren tatil yapılmasının da Ana
yasaya aykırılık arz etmediği aşikârdır. Bu ka
nunun kabulü, yüzyıllardan beri Türk ailelerinin 
arife günleri öğleden sonra, ebediyete intikal et
miş bulunan yakınlarının kabirlerini ziyaret et
mek, bayram vesilesiyle gelecek ziyaretçiler ve 
ev halkı için bâzı mubayaalarda bulunmak gibi 
işleri rahatça yapabilmelerine imkân sağlıyacak, 
memur ve hizmetlilerin bu görevleri yerine geti
rebilmek amaciyle tervicedilmiyecek yollara baş
vurmalarını önliyecektir. Her iki bayramın arife 
günlerinde yapılacak yarımlar günlük tatilin 
Anayasanın 41 nci maddesinde öngörülen ikti
sadi ve sosyal hayatın «tam çalışma» esasına gö
re düzenleneceğine dair olan hükmüne de bir 
aykırılığı düşünülemez. Çünkü buradaki tam ça
lışma esası Devletin ve işverenlerin, çalışanlara 
yarım günlük kısmî bir iş (ingilizce tabiriyle 
part time) bir mesai değil, bütün iş gününü kap-
sıyan (full time) bir mesai sağlanmasını ifade 
eden bir hükümdür. 

Bu itibarla, arife günü öğleden sonra genel 
tatil olması, söz konusu 41 nci maddede hüTonü-
nü de uzaktan veya yakından ihlâl etmez. Kaldı 
ki, iş Kanunu tatil günlerinde işçiye, arzu et
tiği takdirde, daha üstün bir ücretle çalışma 
imkânlarını da vermektedir. 

Bütün bu arz olunan sebeplerden ötürü Ko
misyonumuz, Ankara Üniversitesi Anayasa Hu
kuku Sayın Profesörünün mütalâalarına katıl
mamakta ve söz konusu teklifin 1 nci maddem-
nin hem lâiklik, hem de Anayasanın öngördüğü 
iktisadi ve sosyal h^yat düzeni yönünden Ana-
yasavr. aykırı olmad'ğı kanısındadır. 

Keyfiyetin. Yüce Senatonun Genel Kuruluna 
sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 
Sözcü 

Kastamonu 
A. N. Tuna 
Diyarbakır 

S. Cizrelioğlu 
İstanbul 

E. Özden 

Bu rapor sözcüsü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âmil Artus 

Tabiî Üye 
S. O'kan 
Hatay 

M. Deliveli 
Konya 

S. Çumralı 
Sakarya 
M. Tığlı 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerin
de görüşmek istiyen sayın üyelere söz verece
ğim. Halen Sayın Osman Gümüşoğlu söz almış
lardır. Buyurun Sayın Gümüşoğlu. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; maru
zatım kanun teklifinin tümü üzerinde olmıya-
caktır. 

Sadece usule taalluk eden maddî bir hatayı 
düzeltmek için huzurlarınıza çıkmış bulunmak
tayım. 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu tarafın
dan teklif edilen 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sa
yılı Ulusal bayram ve Genel tatiller hakkında
ki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fık
ralarının değiştirilmesine dair teklif Millet Mec
lisince müzakere edilmiş ve bir metin halinde 
Yüce Senatoya intikal etmiş bulunmaktadır. 
Bu kanun teklifinin içişleri Komisyonu raporu 
ile görüşüldüğü sırada Sayın Kadri Kaplan 
tarafından bir takrir verilmiş ve denmiş M, 
«Bu kanunun 1 nci maddesinin Anayasanın 19 
ncu maddesine uygun olup olmadığının incelen
mesi için Anayasa ve Adalet Komisyonuna ha
vale edilmesini istemiş ve bu teklif oylanarak 
Yüce Heyetinizce tasvip görmüş ve tasarı Ana
yasa Komisyonuna havale edilmiştir. Halen 
müzakere konusu olan, biraz evvel okunan 
Anayasa Komisyonu raporu olacaktır. 

Şimdi muherem arkadaşlar, dikkat edileceği 
veçhile Sayın Kaplan tarafından verilen takrir
de bu kanunun 1 nci maddesinin Anayasanın 
19 ncu maddesiyle çelişir durumda olup olmadı
ğının Anayasa Komisyonunca tetkikine dairdir. 
Sayın Kaplan zühulen bir hata yapabilir. Yani 
bu kanun teklifinin 1 nci maddesi yerine bu ka
nunun 1 nci maddesinin Anayasaya aykırı olup 
olmadığının tetkiki şeklinde takrir vermiş ola
bilir. Eğer gerçekten tadili istenen kanunun 1 nci 
maddesinin Anayasaya aykırı olup olmadığının 
tetkik edilmesi istenmişse bu mümkün değildir. 
Çünkü teklif sadece bir kanunun 2 nci maddesi
nin (D) ve (E) fırkasının tadiline inhisar et
mektedir. Bu itibarla, 1 nci maddesinin tadili ba
his konusu olmadığına göre onun müzakeresi de 
elbette olamıyacaktır. Eğer Kadri Kaplan'ın 
teklifi, yani önergesi bu kanunun 1 nci madde
sinin değil de bu kanun teklifinin 1 nci madde
sinin Anayasaya aykırı olup olmadığının tetkiki 
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amacını gütmekte ise bu husus Anayasa Komis
yonunca da tefrik edilmemiştir. Zira, Anayasa 
Komisyonu raporunun metninde kezalik bu ka
nım teklifinin 1 nci maddesi bahis konusu değil, 
sadece bir kanunun 2 nci maddesinin tadili mü
zakere konusu iken tadille ilgisi olmıyan 1 nci 
maddesinin Anayasaya uygun olup olmadığı 
eleştirilmiştir ki, bu husus Anayasa Komisyonun
ca sarahaten ortaya konması ve bu maddi hata
nın izalesinden sonra ancak kanunun tümü üze
rinde ve dolayısiyle takrirle ilgili Anayasa Ko
misyonu raporunun görüşülmesi gerektiği inan
cında olduğumu arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan, buyurun. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî üye) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; bu kanun geçen de
fa görüşür ken ben hakikaten bir önerge verdim. 
Bu 1 nci maddesinde, diye geçiyor. 1 nci madde
si de teklifte bir değişiklikten bahsediyor. Be
nim orada kastım, eski kanunun üzerinde deği
şiklik yapılıp yapılamayacağı, orada mevcut gün
lerin değiştirilip değiştirilemiyeceği anafikrine 
dayanıyor ki, bu gayet sarihtir. Eski kanunda bu 
bayramlar için konmuş olan günlerin üzerinde 
bir değişiklik yapılıp yapılmıyacağı merkezinde
dir. Nitekim birinci maddede onu değiştiren 
bir maddedir. Bu yolla incelenmiş; Anayasa 
Komisyonu da işi böyle almıştır ve üniversitele
re böyle intikal ettirmiştir. Oradan da böyle ce
vap gelmiştir. Normal olarak usule uygun ka
bul edilmesi lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, iki tez var ortada. Ce
vap veren üniversite; istanbul Üniversitesi he
nüz cevap vermemiş, Ankara üniversitesi cevap 
veriyor. Diyor ki, bu bayramların günü üzerinde 
değişiklik yapmak Anayasaya aykırıdır; görüşü 
bu. 

Diğer bir tez : Bizim Anayasa ve Adalet 
Komisyonu; o da diyor M, bunun üzerinde deği
şiklik yapmak Anayasaya aykırı değildir., iki 
tez çıkıyor. Üniversitenin bunu Anayasaya aykı
rı bulmasının sebepleri şunlar oluyor. Diyor M, 
«Türk Anayasa hukukunun lâiklik anlayışı din
sel mahiyet taşıyan duygu, inanış, kural, âdet, 
alışkanhk, mistik değer eşya veya davranışın 
Devlet düzenine tesir edemiyeceği merkezinde
dir.» üniversitenin görüşü bu. Devlet hayatına 
ait her hangi bir görünüşte rol oynamıyacağı 
şeklindedir. Nelerin? Dinsel mahiyet taşıyan 
duyguların, inanışların, kuralların, âdetlerin, 

alışkanlıkların, mistik değerlerin, eşya ve dav
ranışın Devlet hayatına ait her hangi bir görü
nüşte ve Devlet düzenine tesir edemez kanaati
ne varıyor, üniversite. Ve bundan dolayı ay
kırıdır diyor. Bu sebeple Anayasa memur ve hiz
metliye dinsel mülâhazalar etkisi ile tatil veril
mesini tecviz edemez, diyor. Bunun içinde ida
reye hâkim olması gereken esaslar bakımından 
olsun, iktisadi ve sosyal temel haklar açısından 
olsun ulusal bayram hakkında bugün mevcut 
tatil süresinin uzatılmasını meşru gösteremez di
yor. Dayandığı mesele üniversitenin lâiklik açı
sındandır, tam mânasiyle. Komisyon tabu ka
nunun müddeti de dolmak üzere olduğu için hak
lı olarak İstanbul Üniversitesinin cevabını bek-
liyemiyor. Müddet dolacak. Komisyon için doğ
ru bir davranış. Ankara Üniversitesinin görüşü
nü alıyor. Gayet tabiî bizim için Komisyonun 
görüşü esas ama bir Ünivedsite var, değeri tak
dirlerinize sunulur. Biz Komisyon görüşü üzeri
ne mütalâamızı söyliyeceğiz. Diyor ki, bizim Ko
misyon; «Bir millî bayram haline geldiği şüphe
siz olduğu gibi bu bayramların, bu bayramlarda 
bir kısım yurttaşların kendi inançlarına göre bâ
zı dini ibadet ve vecibeleri yerine getirmeleri
ne»... Buna dikkat etmenizi bilhassa istirham 
edeceğim arkadaşlar. Bu bayramlarda bir kısım 
yurttaşların kendi inanışlarına göre bâzı dinî 
ibadet ve vecibeleri yerine getirmeleri de nüfu
sunun yüzde 98 i İslâm dinine mensup yurttaş
lardan kurulu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 19 ncu maddesinde ifade edilen lâiklik pren
siplerini ihlâl eder bir nitelik taşımamaktadır. 
Bu çok enteresan bir şey, belki bir zühul var içe
risinde. Bizim Anayasa Komisyonu dini ibadet
lerin ve vecibelerin bir kısım vatandaşlar tara
fından yerine getirilmesinin Anayasanın lâiklik 
prensiplerine aykırı olmadığını söylüyor, iddia
mız bu değil bizim. Zaten böyle hiçbir zaman 
düşünemeyiz, ibadet hürriyeti karşısında bunu 
düşünmek mümkün değil. Yani bir kısım vatan
daşlar dini ibadet ve vecibelerini yerine getiri
yor. Bu lâiklik prensibine aykırı değildir, diyor. 
iddiamız bunun tamamen dışında. 

Anayasa Komisyonu ise bunu ters bir anlam
da almış ve ondan sonra bağlıyor diyor ki; 
«154 ncü maddeye göre Diyanet işleri Teşkilâtı 
da vardır, eh bu da gösteriyor Devletle münase
betini.» Oradan şu hükme varıyor. Anayasanın 
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bu tutumu da dikkate almarak, yani i od ncü 
maddesinde bir Diyanet iğleri Bsisliği ihdas et
miş olması ve bu Reisliği genel idare içine koy
muş olması yani bu tutumu da dikkate alınarak 
diyor; «Bizim Anayasa Komisyonu raporunda 
Şeker -ve Kurban Bayramında tatil yapilınası 
Anayasaya lâiklik açısından bir aykırılık arz 
etmediği gibi bu bayramlarda bir gün evvelin
den saat 13,00 ten itibaren tatil yapılması da 
Anayasaya aykırılık arz etmediği-aşikârdır.» 

Şimdi değsrli arkadaşlarım, bu scyle bir man
tığa oturuyor. Madem ki, bir kısıra vatandas-
ların dini ibadet ve vecibeleri yerine getirmesi 
lâikliğe aykırı değildir. O halde Devletin de m 
işe karışması. lâikliğe aykırı değildir, de
niyor. İşte bu hüküm lâikBğe aylarıdır. 
Benim de iddiam bu idi. Anayasa Komisyo
nunun bu hükmü iste lâikliğe aykırıdır ve Ana
yasaya" aylarıdır, İşi böyle almaması lâzımdır. 
Bundan dolayı ilk kanaatim takviye oldu; Ana
yasa Komisyonunun bu türlü ifadesinden dolayı. 
Madem ki, bir kısım vatandaşların ibadetleri ve 
dini vecibeleri yerine getirmesi lâikliğe aykırı 
değildir. O halde Devletin bu günleri artırma
sı, eksiltmesi de lâikliğe ayları değildir. Bu ta
mamen ters. 

Şimdi değerli arkadaşlarını, bunun tahlilini 
yapmak mecburiyetindeyiz. 

Devlet dini kurallar, yani dinî kaideler, dinî 
ihtiyaçlar açısından çalışma hayatından vazge
çemez. Eğer vazgeçerse bu lâikliğe aykırıdır. Bu
rada ileri sürülen husus Devletin dinî ihtiyaçlar 
balonundan çalışma hayatından vazgeçmesi de-
meirtir. Devlet dini ihtiyaçlar yerine gelsin di
ye, ki Anayasa ve Adalet Komisyonu da bunu 
net olarak söylemiş, bâzı ibadet ve vecibeleri ys~ 
rine getirmesi lâzım,' diyor, bundan dolayı çıkı
ma hayatından vazgeçmez. Bu takdirde din ve 
Devlet isleri biribirine karışmış olur. Türk Ana
yasa Hukukunun lâiklik anlayışı zedelenmiş 
olur. Nitekim bu kanun, Anayasanın 19 ncu mad
desi Kurucu Mecliste görüşülürken, Komisyon 
Sözcüsü, Türk mkılâbmm lâiklik anlayışını Dev
letin din karşısmda istiklâlidir diye ortaya koy
muştur. Devletin din karşısında bağımsızlığıdır 
tarzında ortaya koymuştur. Şimdi biz Kurban 
ve Ramazan bayramların] n bir gün evvelisini, 
arifesini eğleden sonra tatil yaparsak Devletin 
çalışma, hayatı dini ihtiyaçlar, din kuralları ba-
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7iGi çalışma 
vazgeçiyor., ÜU iaıidıge aykırıdır. 

Ve Anayasanın 19 nou maddesine aykırıdır. 
ikincisi, Devlet dinî inanış ve ibadetler kar

şısında tarafsızdır. Halbuki bu yapmak iste
diğimiz şeyle Devlet dinî inanış ve ibadetler 
karşısında taraşız olmuyor. Bayramlar da iba
detten sayıkr. Şahısların yapıp yapmaması ken
di vicdan değerlerine ve inanışlarına bağlı
dır. Türk toplumunun yüzde ne kadarı, şu ka
darı islâm dinine çok büyük bir kısmı şüphe
siz dâhil olmakla beraber Devlet kendi Anaya
sa hukukunda dinî inanış - ve ibadetler karşı
sında tarafsızlığını muhafaza etmeye mecbur
dur. Kaideler koyamaz. Bir kısım vatandaş
lar için isterse bu bir İnsim heyeti urnurniyeye 
yakın olsun. Halbuki bunda kaideler koyu
yor. Öyle kaideler koyuyor ki, serbest olan 
ibadet hürriyeti meyamnda bulunan bu veci
beleri yerine getirmiyen insanlar da bâza ka
yıtlar altına konuyor. Nasıl konuyor? Bir gün 
evvelden tatil koymak suretiyle tatilde icrayı 
sanatın menine dair bâzı hükümler var. Bu 
ibadeti yerine getirmek istemiyen vatandaşları 
da bâzı tahditlere tabi tutuyoruz. Riayeti mec
buri kaideler koyuyoruz, işte Devlet dinî iba
det ve hürriyet karşısında tarafsız kalmamış 
oluyor, Bu bakımdan da Anayasanın 19 ncu 
maddesine aykırıdır. 

Üçüncü, Türk inkılâbının lâiklik anlayı
şının temeli Devletin din karşısında istiklâli
dir. Dinin Devlet işlerine karışmaması ve müs
pet hukukla tanzimi gereken hayatın dini esas
lardan faydalanılarak tanzim edilmesidir, bu
nun mânası; yani Devletin din karşısında istik
lâlidir. Bu Anayasanın konuşulmasa sırasında 
zabıtlara geçirilmiş ve tescil edilmiştir Hal
buki burada öyle olmuyor. Dinî ihtiyaçlardan 
hareket ediyoruz. Vatandaşların bu ihtiyaçları 
ve vecibeleri yerine getiremiyeceğinden bah
sederek Devlete sen çalışma hayatını buna 
göre tanzim et, diyoruz. Bunun açık mânası bu
dur. Ve Devlet eskiden mevcudolan günleri 
yarımşar gün artırmak suretiyle şahısların ya
pıp yapmamakta hür ve serbest oldukları bâ
zı vecibeleri ve ibadeti müspet hukukla tanzim 
edilmesi lâzımgelen devleti idare hayatına ka
rıştırıyoruz. Çalışma hayatından vazgeçiyor. 
Yani devlet din karsısında müstakil kalamı
yor. Kalması lâzımdır. Bu balamdan da Ana-
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yasaya aykırıdır, 19 ncu maddeye aykırıdır. 
Son olarak değerli arkadaşlarım, sosyal düzen 
toplumdan doğar gerçekten. Toplumun içinde 
vardır, idame etmesi için kendi kendini bâza 
düstur ve kaideler vardır. Bu düstûr ve kai
deler riayeti mecburi kaideler halindedir. 
Riayeti mecburi olmıyan kaideler halinde 
değildir. Sosyal inanış ve ahlâk bakımından. 
Bu getirilen kanun buna da aykırı oluyor. Şöy
le M; Devlet ancak sosyal düzende riayeti 
mecburi kaideleri hükümler koymak suretiyle 
müeyyidelendirirse sosyal düzenin hukuku, tees
süs etmiş olur. Devletin hükümler koyarak 
müeyyideye bağlamasının şarta riayeti mecbu
ri kaideler olmasıdır. Dinî de, din müessesesi
ni. de sosyal düzen içinde bir müessese kabul 
ettiğimize göre riayeti mecburi kaideler ola
rak Devlet kabul ederse o zaman hükümler 
koymak suretiyle müeyyideye bağlaması ica-
beder. Bu lâik devlet anlayışına uymaz. Din 
bakımından Devlet, riayeti mecburi kaideler 
tasavvur edemez. Ettiği zaman lâikliğe aykı
rı olur. Türk hukuk anlayışında lâikliğin tat
bikatında Devlet dine karışıyor bu gerçekler
den doğuyor tarihten doğuyor ama bu karış
ma dinin Devlet hayatına, dinin idare hayatı
na müspet hukukla tanzimi gereken dinin top
lum hayatına karıştığı anda onu önlemek için 
menedici kaideler getirmek suretiyle karışı
yor. Dikkatinize arz ederim, teşvik edici kai. 
delerden hiçbirini lâik Devlet getiremez. Ge
tirdiği takdirde lâikliğe ayları olur. De
mek ki, sosyal düsen halamından da bu ka
nun sosyal hukuka aykırıdır. Dini sosyal dü
zen içinde bir müessese kabul edersek Devlet 
riayeti mecburi kaideler var olduğu müddetçe 
bunu hükme bağlar, müeyyideye bağlar. Ria
yeti mecburi kaideler yoksa hükme bağlamaz. 
Dinde elbette riayete mecburi kaideler var. 
işte mühim nokta burası. Dinde riayeti mec
buri kaideler, şahısla din arasındadır. İnanç, 
vicdan hürriyeti meselesidir... Devlet asla bu
na karışamaz. Karıştığı zaman Anayasaya ay
larıdır. Halbuki görüyoruz M3 burada, ben 
sordum, yetkili kişilere, benim bu işte bir yet
kim yok, eski Mecelle Hukukunu gayet iyi bi
len, bu sahada bizden çok daha ileri dan hu
kukçulara sordum, eski hukukumuzda böyle 
gün filan da yokmuş? YaııL şimdi Devlet riaye

ti mecburi kaideleri de aşıyor bizde. Olamıyan. 
Üzerine biraz daha da fazlasını ilâve ediyor, 
menedici kaideler değil, teşvik edici yola so
kuyor. Bu, lâikliğe tamamen aykırıdır. Dev
rimler görüşüne aykırıdır. Gönül arzu ediyor M, 
elbette ihtiyaçlarımız var, hepimiz bu vecibe
leri yerine getiriyoruz, ben de elbette bunu 
getirenlerden birisiyim. Ama biz, lâik devlet 
ile teokratik devlet arasındaki hududu bütün 
hassasiyetiyle takibe mecburuz, En ufak bir 
kapı açmak ileride telâfisi mümkün olmıyan 
hâdiselere yol açar. Hele yasama organlarının 
bu yolu seçmesi çok vahim sonuçlara götü
rür. Biz çalışma hayatımızı dinî ihtiyaçlara gö
re de yorumlayanlayız. Temenni ederiz ki böy
le kararları da almayalım. Bu kararlar ida
rede çok daha başka şekillere bürünür. Bu se
beplerden dolayı çok değerli arkadaşlarım, bir 
noktayı özür dilerim, Sayın Bakanın burada 
olması çok isabetli oldu, Sayın Seyfi Öztürk'-
ün, Devlet Bakanının Anayasanın konuşulma
sı sırasında 19 ncu maddenin 5 nci fıkrasında 
başlıyan ve esas konumuz olan meseleyi ilk teş
his eden kendileridir. Aman demiştir, dikkat 
edin, bir boşluk görüyorum burada; ileride 
yanlış tefsirlere yol açabilir. Bu boşluğa Sa
yın Öztürk haret etmiştir ve Sayın Sahir Ku-
rutluoğlu'nun teklifi ile de bu 5 nci maddeı 
sadece Türk Anayasasına mahsus olmak üze
re, başka Anayasalarda yok. Bizim yani, 19 
ncu maddenin 4 ve 5 nci fıkraları başka Ana
yasalarda yok. Bizim tarihimizden, bizim hu
kukumuzdan doğan, bize has fıkralardır. Ge
lir. bunu. zedelemiyelim. Bir şey kazanmaz, 
bunda. Fakat, açacağımız kapı, lâikliğin ve 
devrimlerin nereye kadar götürüleceği hakkın
ca, şimdiden tahmin edemiyeceğimiz mesafe
leri almamıza sebebolur. Takdirlerinize suna
nım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Hazer. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Ben sözcü olarak söz rica ettim Sayın Başkan, 
Anayasa Komisyonunun sözcüsü olarak söz ri
ca ettim. 

BAŞKAN — Size de sos vereceğim efendim, 
yalnız sıraya tâbisiniz. Kaydettim. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sözcüler sıraya tâbi mi efendim? 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Hazer, buyuran. 
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MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, bu kanunun müzakeresi hatırladığıma 
göre günlerce meclisleri işgal etmişti. Kanaa
timce bu günün şartları içinde böyle bir kanu
na, böyle bir tatilleri fazlalaştırmaya ne lüzum 
var ne de ihtiyaç vardır. Fakat kanunun sevk 
maksadı ne olursa olsun metni ve istihdaf et
tiği gaye itibariyle mütalâası lâzımgelirse bâzı 
arkadaşların sanki yeni bir din kaidesi vazedi
lir. gibi bunu dinî açıdan sağa, sola çekip bir
takım ahkâm çıkartmak istemişlerdir. Halbuki 
elimizdeki metin, halen yürürlükte olan bir ka
nunun bâzı maddelerini değiştirmek istiyor. 
Bu değişen maddeler de günlerin adedi artırı-
lacakmı nerede? Devlet vazifesi görülen yerler
de çalışanlar yarım gün evvel veya yarım gün 
sonra tatil yapacaklarmı bu tatil böyle kabul 
edildiği takdirde tümü itibariyle kanun şimdi
ye kadar Anayasaya aykırı görülmemiş, Anaya
saya aykırılığına dair bir dâva açılmamış; on
lara fer olarak yapılacak bir eklenti bir ilâve, 
bir tatil nasıl Anayasa'ya aykırı görülüyor, an
layamadım. Sonra bu hüküm, bu getirilen hü
küm Müslüman'ada, rum'ada, katoliğe de hep
sine aynı hüklim getiriyor. Yani burada din ay
rılığı yoktur. Sadece tatil günlerinin adedinin, 
miktarının artırılmasını istihdaf eden bir hü
kümdür. O günlor de yalnız bayram günleri için 
değil, Devlet dairelerinde tatbik edilecek bir 
kanun. îsterse evinde oruç tutsun, isterse na
maz kılsın, isterse havraya git3in, buna ait bir 
hüküm yok burada. Böyle bir hüküm olmadığı 
için meseleyi dinî esaslardan düşünmek hatalı
dır. 

Ayrıca bir hususu öğrenemedik. Bu, sayın 
üniversite profesörlerinden mütalâa alınmış. 
Mütalâayı bizim Komisyonumuz, Anayasa Ada
let Komisyonumuz kabul etmemiş. Kabul etme
me esbabı mucibesi yeterli değil. Raporun ken
disi hakkında da bilgi verilmemiştir. Ben bü
tün arkadaşlardan istirham ediyorum, bu ka
nunu reddedelim. Bugünkü şartlar içerisinde 
buna ihtiyaç yok. Ama, bunu da bir din müna
kaşası, bir dinî istismar vesilesi yapmıyalım. 

Getirilen kanun teklifi ta yıllardan beri, 
zannediyorum çok eskidir bu kanunlar, Ulusal 
Bayram ve Tatil Günleri Kanunları. Bu o gün
lerden beri devam edegelen tatilin miktarının 
artırılması veya eksiltilmesi ile ilgili bir hü-
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kümdür. Fransa'da da böyledir, başka memle
ketlerde de böyledir hem dinî bayramlar var
dır, hem millî bayramlar vardır, bunlar da lâik 
devletlerdir, demokratik devletlerdir, birbiri
ne karıştırmamak lâzımdır. Biz, din kaidesi ko
yucusu değiliz ve din kaidesinin de müzakere
sini yapmıyoruz. Esas itibariyle de böyle bir 
tatile, böyle bir hükme hiçbir surette lüzum 
yoktur. Getirilen kanun teklifinde ileri sürülen 
sebepler yeterli olmadığı gibi, Komisyon Ra
porları da yeterli, kanaat verici yeni bir sebep 
göstermemişlerdir. Binaenaleyh Yüksek Heye
tinizden istirhamım bu kanunu, bu teklifi oldu
ğu gibi reddederek bu münakaşayı burada ke
selim. Dünya nelerle uğraşıyor, memleket ne
lerle uğraşıyor, memleketin ne kadar büyük 
esaslı meseleleri var, biz hâlâ bir medrese mü
nakaşası içinde vakit öldürüyoruz. Yüksek He
yetinizden bilhassa bu noktadan hareket ederek 
bu teklifi reddetmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan Sevfi öztürk. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler, kanun teklifi üzerinde Hükümet 
adına mâruzâtta bulunurken Anayasa yönün
den yapılan tartışmaların dışında bulunduğu
muzu beyan etmek isterim. Kanun teklifinin 
sevk gerekçesini ve ileri sürdüğü zaruretleri 
çok yakından anlamaktayız. Ben sadece iki nok
ta üzerinde duracağım. 

Bugünkü mer'i mevzuata göre yarım gün 
çalışsa dahi hususuyle îş Kanununa göre tam 
gün yevmiyesi vermek mecburiyetindeyiz. Bu
nun mâli portesi sadece işçi çalıştıran müesse
seler kamu sektörü için 15 000 000 lira civa
rındadır. Diğer hususları da nazarı itibara al
dığımız takdirde, yani Devletin diğer dairele
rini ve özel sektörün faaliyetlerini de dikkate 
aldığımız zaman tümü ile ekonomiye yüz mil
yon liralık bir etkisi olacaktır. 

Bunun yanısıra bir başka rakamı vermekte 
de fayda görürüm. Seneden seneye bir veya iki 
gün değişmektedir takvim itibariyle. Türkiye 
senede 96 gün genel tatil ve ulusal bayram ta
tili yapmaktadır. Bu bfzim gibi gelişme içeri
sinde bulunan bir memlekette 96 günlük isti
rahat büyük bir istirahattır. Bütün bu hususları 
nasarı itibara alarak fiilî durum hangi merkez
de olursa olsun zaten hukukilik iktisabetmemiş 

206 — 



C. Senatosu B : 9 5 . 12 . 1967 O : 1 

olan duruma bu kanun ile hukukilik iktisabet-
tirmcnin doğru olmıyacağı kanaatındayız. Bu 
itibarla Hükümet olarak teklifin aleyhinde bu
lunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Âmil Artus, buyurunuz. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; bu kanun, Anayasa ve Adalet Komis
yonu tarafından incelenmiş bir kanun değildir. 
Kanun, içişleri Komisyonundan geçtikten ve 
Yüksek Genel Kurula geldikten sonra görüşme
ler sırasında sayın arkadaşımız Kadri Kaplan'ın 
verdiği bir önerge üzerinde kanunun Anayasa
nın lâiklik prensibi açısından Anayasaya aykı
rı olup olmadığı noktasının incelenmesi için 
Anayasa ve Adalet Komisyonumuza gönderil-

. iniştir. Binaenaleyh Komisyonumuz kanunu sa
dece kendisine verilen bu görev açısından tet
kik etmiştir. Yani, bu kanun lâiklik prensibi 
açısından Anayasaya aykırı mıdır değil midir? 
Yazılmış ve yüksek huzurunuza takdim edilmiş 
bulunan mütalâada yazılı gerekçelere dayanıla
rak kanunun lâiklik bakımından, Anayasaya 
gykıri olmadığı izah edilmiştir. Bu kanun mem
leketimizde yeni bir çalışma, yeni bir tatil ihdas 
etmesi bakımından, sosyal bakımdan yararlı mı
dır, değil midir? Buna benzer diğer meseleler 
şüphesiz Genel Kurulun burada müzakereler so
nunda vereceği oyları ile karara bağlanacaktır. 
Binaenaleyh bendeniz Anayasa ve Adalet Ko
misyonunun bu konuda seçtiği sözcüsü olarak 
evvelâ Komisyonumuzun durumunu, pozisyonu 
açıklamak için söz aldım. 

İkincisi; zannediyorum M, Sayın Bakanın 
burada, biraz evvel verdikleri izahattan sonra 
çok fazla uzun konuşmaya lüzum kalmıyacak. 
Arkadaşımız Kadri Kaplan görüşlerinde İsrar 
ettiler. Yani, kanunun lâiklik bakımından Ana
yasaya aykırı olduğu görüşünü tekrar savundu
lar. Biz burada, raporda da bunlara uzun uzun 
cevap vermiş bulunuyoruz. Kısaca iki kelime 
ile ifade etmek lâzımgelirse bu, bir vakıanın 
kabulünden ibarettir. Yani, inkılâb zamanların
da çıkmış olan ve Atatürk hayatta iken kabul 
edilmiş olan bu kanunla Şeker ve Kurban Bay
ramları millî bayram olarak, ulusal bayram ola
rak kabul edilmiştir. Dikkat buyurulursa dinî 
bayram oldukları için değil, ulusal bayram ol
dukları için bunlar tatil olarak kabul edilmiş

tir. Hakikaten bu bayramlar raporda da belirt
tiğimiz gibi, Türklerin islamiyeti kabulünden 
bari kutlama, kutlama ve bütün Türk ailelerin
de yerini bularak tamamen millî bir bayram 
ulviyetine girmiştir. 

Bütün ailelerin çocuğundan büyüğüne ka
dar bayram gelirken nasıl bir hazırlık ve nasıl 
bir sevinç içerisinde olduğu malûmdur. Şimdi 
bu vakıayı kabul eden o zamanın, devrin idare
si bu bayramları ulusal bayram olarak tatil 
günleri arasına koymuş. Aynı vaziyet başka 
memleketlerde, bizim gibi lâyık olan başka 
memleketlerde de mevcut. Milâdı İsâ ona te-
kaddüm eden günleri ve onu takibeden günler 
Fransızlar Noel, diyorlar, ingilizler Krismis di
yorlar, 22 Aralıktan 5 Ocağa kadar tatil yapı
yorlar. Lâiktir, kendisi din ve dünya işlerini 
ayırmıştır. Katiyen din makamlarının Devlet 
üzerinde, siyasi otorite üzerinde hiçbir nüfuzu 
ve tesiri yoktur. Fakat buna rağmen ortadaki 
gerçeği, yani halkının yüzde 99,5 unun Hıristi
yan olduğunu dikkate alarak bu şekilde milâdi 
isa'yı tatil olarak kabul etmiştir. İsa'nın göğe 
çıktığı gün keza tatildir. Diğer buna benziyen 
günler Paskalya dediğimiz tatil keza dinî bir 
fcatil aslında. Ama bunlar o memleketlerde de 
tamamen millî bir Jhüviyete bürünmüş, Seneler
den beri, yüzlerce seneden beri kutlana kutla-
na birtakım gelenekler hâsıl olmuş. O günlerde 
birbirlerine muayyen hediyeler veriyorlar, bu 
günlerde muayyen yemekler pişiriyorlar, muay-
/en şekilde kutlamalar yapıyorlar. Bütün bun
lar onun millî bir hüviyet aldığını gösterir. 
Bunların hiçbirisi ne İncil'de vardır, ne Kuran'-
da vardır. Binaenaleyh, bunlar artık millî kis
veye bürünmüş olan bayramlardır. 

Bu bayram gününden bir gün evvel yarım 
gün tatil yapılması lâikliğe aykırı mıdır, değil 
midir? Komisyon meseleyi enine boyuna müza
kere ettikten sonra bunun katiyen lâikliğe ay
kırı olmadığı sonucuna vardı. Burada memle
ketin gerçekleri ve az gelişmiş bir memleket ol
ması bakımından böyle bir tadile lüzum yok
tur derseniz bunun Anayasa ile alâkası yok. Bu 
tamamen sayın arkadaşlarımızın bu konu üze
rinde serbestçe kullanacakları Oylarla ve ken
di kanaatleri ile tecelli edecektir. O takdirde 
kanun Anayasaya aykırı olduğu için değil, Tür-
kiyen'in bugünkü durumunda zaten kâfi dere-
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cede, yeteri derecede tatil vardır; bir yarım 
gün daha ilâve etmiyelim tatillerimize gerek
çesiyle reddedilmiş olacaktır. 

Arkadaşlarımızdan Sayın Hidayet Aydmer'-
in bir önergesini gördük dosyada. Aydıner di
yor ki; Kurban Bayramının son gününü kal
dıralım, yani 4 ncü günü çalışılsın ve bu suret
le arefe günü öğleden sonra tatil yapılmak su
retiyle kaybettiğimiz bir günü oradan telâfi 
edelim. Bu da sizin takdirinize ait bir mesele
dir. (Olur mu öyle şey sesleri) 

Efendim bir nokta daha var. Müsaade bu
yurursanız en son olarak onu da arz edeyim. 
Biliyorsunuz bu bayram günlerinde bütün ser
best meslek erbabı yani dükkânlar bâzısı birin
ci günü, bâzısı birinci ve ikinci günü kapatır, 
diğer günler açar, çalışır. Arefe günleri siz 
tatil yapsanız da bu tatil olacak ancak resmi 
dairelere hitabeden, bir tatil olacak. Pek tabiî 
olarak ticaret erbabı çalışmalarına devam ede
ceklerdir. Bir de fabrikalar ve diğer buna ben-
ziyen işyerleri için söz konusu olabilir, özel sek
tör ve kamu sektörüne ait işyerleri için mevzu-
ubahsolabilir. Fakat bunu da yine raporda be
lirttiğimiz gibi çalışma imkânı vardır. 

İş Kanunu bu imkânı derpiş etmiştir. Fakat 
Sayın Bakan burada rakamlar verdiler. Bunun 
çok külfet olacağını gerek kamu sektörü için 
gerek özel sektör için külfet olacağını bu ba
kımdan masraflı birşey olacağını ifade ettiler 
ve bu sebeple buna katılmadıklarım ifade bu
yurdular. Takdir hiç şüphesiz Yüksek Senatoya 
aittir. Biz sadece Anayasaya aykırılık açısın
dan. mütalâa ettik, aykırı olmadığı sonucuna it
tifakla vardık, takdir heyetinizindir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Halen 12 sayın üye söz iste
miştir. Şu dakikaya kadar konuşan sayın üye
lerin sayısı üçtür. Bir yeterlik önergesi vardır, 
altı sayın üye konuşuncaya kadar yeterlik 
muameleye konmıyacaktır. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlarını, Sayın Âmil Artus Beyefendi 
Anayasa Komisyonu acıma Anayasaya aykırı 
clmadığını söyledi. Teşekkür ederim. Çünkü akıl 
var mantık var. Eğer hukukçu vicdanının sesi 
biraz da akıla uyarsa bunun Anayasaya aykırı 
olmadığını kabul eder. Çünkü vaktiyle çıkmış 

bir kanundur. Eğer bu kanun çıkmamış olsa idi, 
yeniden gelmiş olsa idi Anayasa meselesi müza
kere olurdu. İlim adamlarını kınamam ama ilim 
adamları nasıl olmuş da buna üniversitemiz 
Anayasaya aykırı demiş ve bu kanunun vaktiyle 
mer'iyette olup olmadığını biliyorlar mı, bilmi
yorlar mı bunu da derhatır edemiyorum, doğ
rusu. Okudum efendim, çünkü sebebine gelince; 
Atatürk devrinde bu kanun vardı, onun zama
nında çıkmıştır, bunun aykırılığını iddia etmek 
aynı zamanda Atatürk'e inanmamak demektir, 
Atatürk'ü her zaman müdafaa edenler, onun za
manında çıkan kanuna da hürmet etmeli ve hür
metle karşılamalıdır... 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Kabul et
tiği ölçüde.... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bu ka
nım teklif edilmiş, Meclisimize gelmiştir ve Mec
liste kabul edilmiştir. Sayın Devlet Vekili Seyfi 
öztürk arkadaşımız buraya çıktılar, dediler M; 
bu kanunu Hükümet olarak kabullenmiyoruz, 
103 milyon lira malî portesi vardır, aynı zaman
da yüzde doksansekiz de iş günü var. E., pekala 
r-u kanunu getiren Aialet Partisi mensubiyini 
bir arkadaşımızdır. Acaba bu konim Meclisin 
Komisyonunda görüşülürken bizim Huküm'etimiz 
nerede idi? Niçin bu teklifi önlemeli? ikinci bir 
üokta. (Hükümetin teklifi sesleri.) Hükümetin 
•takli.fi dojpl. Bakan şimdi burada kabul etmedi
ğini söylüyor. Çelişme var. Diğer taraftan bu 
Mecliste görüşülüyor, Mecliste görüşülürken Sa
yın Seyfi öztürk çıkıp fikrini orada müdafaa 
etmeli idi. orada bunun enine boyuna müzakere
ci edilmeli i.ii. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir Milletvekili) — Mecliste de, Komisyonda 
da söyledim. 

HÜSNÜ DİKEÇIÎÖİL (Devamla) — Pekâlâ 
''rjylendi. isen Sayın Bakanı dinle Muhterem ar
kadaşlar içtimai hâdiseler üzerinde titizlikle 
•durmak lâzım, Bsn de hazinenin siyan olmasını 
istemem. Fakat hayatta vazife vermiş arkadaş
larımız bilmektedirler ve bilmektesiniz ki reali
teyi inkâr etmiyelim. Ramazan bayramı veya 
Kurban bayramı yaklaştı mı öğleden sonra dai
relerde kimse kalmaz. Daire müdürleri bunlara 
göz yumar. Realite budur. Hepimiz devlet hiz
meti verdik, vazife gördük, öğleden sonra oldu 
mu ben çocuklarıma filânı alacağım der, dairede 
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kimse kalmaz, daire müdürü buna gözünü yu
mar. O halde kanun olmadığı halde kanunsuzluk 
içerisine giriliyor, realite budur, inkâr etmiye-
lim bunu. Kimse kalmaz dairede, haklıdır va
tandaş. Bir bayram gelince Âmil Artus arkadaşı
mızın dediği gibi yıllar yılı Türk Milletinin içe
risine sinmiştir. Çocukluğumuzu düşünelim biz, 
iki gün, dört gün önce uymazdık. Hattâ hatırla
rım, bayramlıklarımızla beraber yatardık öyle 
Bu bayramlar kanımızdan ruhumuzdan ayrıl
maz hale gelmiştir. Türk Milleti için tam manâ-
siyle millî. Ve bunu millî olarak kabul etmemek 
gayrimillîliktir. Millî bir bayramdır tamamen. 
Sonra arkadaşlar dikkat edelim lâik olan mil
letlere, acaba bu milletler dinî bayram yapmı
yorlar mı, Türkiye'de bal gibi yapıyorlar, hafta
larca, Ben biliyorum, kollejler bir hafta dinî bay
ramlarına girdikleri vakit tatil yaparlar, çocuk
larına. Bugün Türkiye de böyledir. Biz halâ bey
hude yere münakaşa yapıyoruz. Batı batı diyo
ruz batının esaslarım, lâik devletlerin dinî bay
ramlarını yapıp yapmadıklarını yapıp yapmak
ta olduklarını göz önüne getirmiyoruz. Vay efen
dim Türkiye böyle. Biz kendi kendimizi, bindiği
miz dallarımızı kesmememiz iktiza eder, Şimdi 
gayet kolay ben de üzülüyorum. Türkiye'de fu
zuli 98 gün, 96 gün var. Hükümetten çok rica 
ediyorum, istirham ediyorum, bu fuzuli 96 günü 
niçin kullanıyor? Ayıklasın, fuzuli bayramlar 
var, fuzuli, ta+üler var, bir kanun getirir, bunlar 
kalkar. Amme vmdn.rn.nda ver etmiş, yer etmek
te olan yarım günlük vs Türkiye'de tatbik edil
mekte olan yarım gim vermiyorsunuz. Vermi
yorsunuz ama bu dinarda gayrikanuni yapılıyor. 
Bunu inkâr edemeyiz . Biz bu senatoya gelirken 
arkadaşlar samimiyet söylüyorum; samimi olan 
vatandaşlarımız dediler, bir arkadaşımız getir
miş. Ama nedense bizim getirmemiz iktiza eder
di, gidiyorsunuz ama görüyorsunuz dediler ve 
mektuplar da aldık. Bu bayramlar yaklaştığı gi
bi. biz durmuyoruz, İsçi rapor alıyor, isir.den 
kaçıyor. Hakbdır vatandaş, kurbanım alacak, 
şekerini alacak, çocuğunu sevindirecek, Elinde 
nesi var*a yoksa onu vakfedecek. Bu âdet hali
ne gelmiştir. Siz çocuklarınım yapmıyor musu
nuz? Emin olunuz Senato burada olsun Arife 
günü siz burada durmaksınız, birçok arkadaşı
mız burada durmaz dışarıya pider. evinin ihti
yaçlarım görmek için. Nitekim, böyle oluyor 
Bu hâdiseler ortada varken, realite varken, doğ

ru iken biz bu kanunu reddedelim, gitsin diyo
ruz. Ama bu kanun cidden zaruri kanunlardan 
birisidir, Çünkü zaruridir. Tekrar ediyorum. Ar
kadaşlar gayrikanuni olarak daire müdürleri, 
hükümet ondan sonra vazife görüyor, demektir. 
Rica ederim, hattâ bakanlar da burada Bir gün. 
Ramazan bayramından önce dairelere gidin dai
relerde kaçta kaç memuru bulabileceksiniz. Ve 
hangi hakan tutabilecek. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Vekiller vazife 
yapmıyor mu? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Yok 
Beyefendi, Bakanlara da hak veriyorum. Se
nin zamanında da oluyor, benim zamanımda da 
oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, lütfen söyle. 
mek istediğiniz sözü söyleyin. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şim
di, o halde, dönüyorum esas konuya. Biz ger
çeklerden ayrıldığımız vakit, gerçekleri tahak
kuk ettirmediğimiz vakit Türkiye, kanunu içe
risinde kanunsuzluk yapan bir duruma düşe
cektir. Kanunlar kökünü, ruhunu içtimai rea
litelerden alır. İçtimai realitelere uygun olmı-
yan kanunlar suiistimal edilir ve nitekim suiis
timal ediliyor. Niçin biz durup dururken ka
nunda açık kapı bırakarak suiistimallere im
kân verelim, yer verelim. Hep konuşan arka
daşlarım vatanperver arkadaşlarım kendi duy
gularını söylüyorlar, haklıdırlar ama ben de 
Türkiye'de olup biten meseleleri söylüyorum. 
Ben diyorum ki, kanun bir milletin bünyesine 
ve ruhuna uygun olsun. Hakikate yakışsın. Ol
madığı takdirde hakikatten uzaklaşır. Gayrika
nuni duruma düşer, arkadaşlar. Bu kanun zaru
ridir. Ve çıkmalıdır, içtimai realitemize ondan 
sonra tıpı tıpına denktir. Ve olması lâzımdır.. 
Yalnız bu yüz milyon lira gibi bir iş gününden 
kaybettirme zamanı varsa kaldır. Devlet Veki
li Sayın Seyfi öztürk dâhil Hükümet erkânın
dan rica ediyorum, çok kısıntı yapacağımız ta
tiller vardır, Bunlara paydos demeli. Getirsin
ler biz bunları kaldıralım. Ama bu kanun çık
malıdır. Ama bu kanun çıkmalıdır. Hürmetle
rimle. (Halk Partisi sıralarından bunlar han
gileridir sesleri) 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Arucu hallede
medik henüz. 

BAŞKAN — Sayın izzet Birand. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 
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riye tinin bir komünlnin bir —7 ı - Di
yor ki, işgücü, çalışma günti dinî bayramlar-
la zedeleniyor ve bizim millî bayramlarınız 
var. Stiyliyelim de bu bayramların üdsini ay
nı güne denk getirsinler. Ve böylece çalışma 
günümüz artsın. Bunu Gürelsin Yüksek Şû
rası ayıplıyarak reddediyor. Diyor îd, vicdan 
hürriyeti diye bir şeyimiz vardır, Eğer siz 

sayın senatörler, lâiklik devletin icraatında yal
nız kanunlarla bağlı elması ve cnun yanında 
da din özgürlüğünün zedelenmemesi anlamında
dır, bugünkü dünyada. Biz burada bir içtimai 
gerçeği müşahede ederek bir kanun tedvini yo
lundayım. Bunun lâiklikle ilgisi, çatıdan tara
fı yoktur. Ancak acaba bu çıkaracağımız ka
nun bir içtimai fayda sağlıyacak mı, sağlamı-
yacak mı m bu yönden tetkik etmedi zannedi
yorum ki, mümkün olur. Bu noktada s^j/bne-
cek şeyler çoktur. Kanunların yalnız Anayasa
ya aykın olmaması değil kanunların iç'imai gor-
çeklerle de çatışmaması, ikrah ib karşılanma- j 
ması kabili tatbik olması lâzımdır. Düzeni 
böyle tesis etmekle mümkün olur. Btnasna-
leyh bir kanun çıkarırken çeşitli yönlerden 
çeşitli unsurları ib değerlendirilrucei icabo-
der. Şimdi üs bayram gününün a-efosinin eğ
le sonunun ta'il edilmedi, tatil bilinmesi ben
denize bir tabiî ve zaruri iş gibi gelir. Bunun 
yanında Kurban Bsyrammm 4 neti gününün 
işgünü yapılmasını da gayet mantıki ve isa
betli görürüm. Bunu talidir, cemiyete ve Yük
sek Heyetinize aittir. Bu vasile ib bir - iki bil
miyorum ama, yabancı milletlere ait okuduğum 
bir - iki hususu arz edeceğim. 

Almanya'ya- bizim ikilerimiz gitti bunla
rın bir kısmı demiryollarında çalıştırılıyor!::n 
o vesile ile o sırada cb alınmış, Alman gazete
lerinde bir şey olıudum, bizim rollerimizden 
bahsediyor. Onların kendi gelenekleriyle ay
kırı hareketlerinden baheodiyer. 

İşte bunlar Türklerdir diyor ve bizim dini 
vicdanî inanç zaruretlerimize g'jro bunlara hu
susi lokantalar açlıklarını, domuz eti yodlrmo-
dikîerini seyyar ibadet yerleri hakladıkları
nı bu ruhî huzurun temini ib raııtabilitcnln 
daha da artacağını ve arttığını ifade eden ya
zı yazıldı. Bendeniz okudum. Çek yeni tarihli 
yazı. Alman Spiker mecmuasında geçen sene 
Sovyet Rusya şuralarının, Gürcistan Cumku-

böyb kendinize göre aklınızın estiği gibi ka
rarlar ak:, tatbike kalkacak olursanız bizi 
kanun ve Anayasa ile icra basma geçirmiş 
olanların bizim elifba yi dahi bilip bilmediği
mizden şüphe etmelerine hak veririz. Diye 
replik vardı. Ben bunları sadece bir hâtıra 
olarak arz etmiş oluyorum. Kanaatimi de ko
nunun Anayasaya katiyen rykm olınıyacağı-
m millî irade ile tecelli eden bir kanun mev
zuu bulunduğu yününden takdirin millî men
faat açısından Yüee Heyetin tasviplerinin en 
isabetli olacağını ve bu kanaatimi arzla h3pi-
ııiee teşekkür ederin. 

BAHKAÎT — Gayr?, ömer Lûtfi Bozcalı. 
8ayın Bozsalı konuştuğu takdirde altı kişi ko
nuşmuş olacaktır. Srym Âmil Artus Komisyon 
sözsllsü olara!: konuşmuşlardır. Dayıya ve sı
raya tam değillerdir. 

ö i m n LÜTFî BOZCALI (izmir) — Muh
terem arkadaşlarım, bendeniz komisyon âzası-
yım. Fakat şahsım adına bir noktayı arz ve 
işaret için söz akuıştım. Sayın Bakanımız da
ha önce bu mevzuda burada izahat vermiş bu
lunuyorlar. Benim söyliyccoğim, . bayramların 
yanın gün evvele alınma!: suretiyle bayram 
tatillerinin arefe günü saat 13.00 ten başlama-
•jina îslâmî bakımdan imkân olmadığı hususu
nu arz Han ibarettir. 

IIlira:o İlerimle. 

BAŞKAIT — Çimdi altı kişi konuşmuş olu
yorlar Tirada. 

HİDAYET AYDIITER (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Kifayetin aleyhinde söz istiyorum. 

EAŞKAIT — İki kifayet teklifi var. Bu ki
fayet takrirlerini oya koymadan evvel, Sayın 
Bakan, arzu ederse Sayın Bakana ve komisyo
na ve komisyon sözeüsüno söz vereceğim. On
dan sonra kifayeti okuyeıp oyhyaeağım. 

EAŞKAIT — Seym Bakan kenuşmak isti-
vor musunuz? Hayır. Sayın Komisyon sözcüsü 
konuşma!: istemiyorlar. O halde kifayeti oku-
tuyorneu: 

Yük33k Başkanlığa 
Müzakerelerin Mfayctini saygı ile arz ede

rim. 
Uşak 

Fail: Atayurt 
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Yüksek Başkanlığa 

Kcn'.ı aydınlanmış olduğundan müzakerenin 
yeterliğini oya konmasını arz ve t3klif ederim. 

Elâzığ 
Salim Hazordağk 

BAŞHAIT — Sayın Aydmor kifayet aley-
hlncb konuşacaksınız. 

HİDAYET AYDIÎTER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Iluktcrem arkadaşlarım, Mehmet 
Akif merhum der lıi, gürül gürül okuyor, 
hop gürül gürül okuyor. Yaml da bir dali oğ
lan baban mezarda mı sor. Eurada dinden, hı
yanetten bahsedildi, dinî tesirlerle kanun çı
karıldığından bahsedildi, şu din ne söylemiş 
onu anlatacak bir adam çıkmadı maalesef. Ba
na 12 senelik tahlilin mecbur ettiği bir vicda
nî vazife var, dinde, Müslüman dininde çakı
ma morrnuiyeti yoktur, binaenaleyh din tesiri 
ile teklif edilmiş bir kanun yoktur. Dinden 
bahsetmesi burada Milletin ananesine kültürü
ne göre icabodiyor mu etmiyor mu? İktisadi 
neticelerden no h\sıl oluyor, onları ayrıca mü-
sakoro cd3C3ğL\ Müsaade edin de dinî hüküm
leri izah edeyim, mesele yankı vas'odilmiştir. 
Hep dinden bahseder. Halbuki hiç b'iyle şey 
yok izaa edeyim, müsaade edin. Onun için ka
bul etmeyin rica ederim, ben dinî hükümleri 
size iki dakikada arz ederim. 

5 . 12 . 1987 0 : 2 

BAŞKAN — Kifayet tekliflerini tekrar 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(U^ak üyesi Faik Atayurt'un kifayet öner
gesi tekrar okundu) 

(Elâzığ Üyesi Salim Ilascrdağk'nm kifayet 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi kanun teklifinin tümünün reddini is-
tiyen iki önerge var. Bunları ıttılaınıza arz 
ediyorum. 

Cumhuriyet Sonatosu Başkanlığına 
Sözle aşıklıyacağım sebeplerle kanun tekli

finin tümünün reddedilmesini arz ve teklif 
e:: erim. 

Saygılarımla. 
Tabiî üye 

Kadri Kanlan 

(Hüsnü Dikeçligil ve dört arkadaşı ayağa 
kalkarak ekseriyet olmadığını ifade ettiler.) 

BAŞKAN — Beş üye ayağa kalkmak sure
tiyle yeter sayının olmadığından bahsetmekte
dirler. Gerçekten yeter sayının bulunmadığı 
gözle görülmektedir. Bu sebople tekrar toplan
mak ihtimali de vardır. Bu sebeple oturumu 
saat 17.00 ye talik ediyorum. 

Kapanma saati : 16,40 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 
KATİPLEE : Sadık Artulona^ (Yozgat), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞZIAIT — 0 ncu Birlenimin ikinci oturumunu açıyorum. 

1. — 27 . 5 . 1935 tar'h ve 2739 sayılı 
Ulusal bayram ve Genel tatiller hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkra-

G. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

lavının değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu vç 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâaası (Mil
let -Meclisi 2/258; Cumhuriyet Senatosu 2/217) 
(S. Sayısı : 953 e ek) 

Üc tane önerge vardır, onları okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sözle açıklıyacağım sebeplerle kanun teklifi

nin tümünün reddedilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 2739 sayılı 

ulusal Bayram ve genel tatiller kanununun 2 nci 
maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştiril
mesine dair olan kanun teklifinin reddini arz 
ederim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

Sayın Başkanlığa 
27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı ulusal 

bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin reddedil
mesini saygiyle arz ederim. 

istanbul 
Rifat Östürkgine 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — önergeler 
ürerinde grııpum adına söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — önergeler üzerinde olmaz, usul 
baklanda mı? 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Usul hakkında olabilir, buyu
run efendim. 

ŞEEEF KAYALAR (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, grupum adına fikrimi beyan et
meyi arzu ettim. Fakat, okunmuş olan üç tane 
önerge var, bizim Senatomuzda ve Parlâmen
tomuzda bir teamül mevcuttur. Tüzük hüküm
leri de mevcuttur. Kanunun tümünün reddini 
isterim diye bir takrir şüphesiz verilebilir. Fa
kat, tahaddüs etmiş usullere göre tümü hakkın
daki görüşmeler biter, ve Başkan maddelere ge
çilmesini oya arz eder, maddelere geçilmesi ka
bul edilmediği takdirde tümünün reddedilmiş 

5 . 12 . 1967 O : 2 

oldağu, aynı zamanda kabul edilmiş olur. O 
itibarla arkadaşlarım isin verirlerse bu takrir
lerini geri alsınlar ve grup adına meselenin 
esası hakkında Başkanlık Divanı bana söz bah-
2etsin. Bunu istirham ediyorum. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Takririmi 
geri alıyorum. Heyeti umumiyenin iradesi her 
iki yömle de tezahür edebilir. Bu izahat muva
cehesinde önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Diğer takrir sahipleri de geri 
alıyorlar mı? 

MEHMET HAZER (Kars) — Geri alıyorum. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ben de 

geri alıyorum. 
A. P. GBUPU ÂDINA ŞEREF KAYALAR 

(Devamla) — Müsaade ederseniz Sayın Başka
nım. grup adına kanun için düşündüklerimi arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, kifayet oylandı. 
Biz size sadece usul hakkında görüşmek için 
söz vermiştik. Kifayete girilmemesini rica ede
rim. 

ŞEE1F KAYALAR (Bursa) — Kifayetin 
oylanıp oylanmadığından maalesef haberdar 
değilim. O anda dışarıda idim, fakat bu mese
le mühimdir. O itibarla gruplarımızdan da 
birçok arkadaşlar burada konuşmuşlardır. Gru
pum adına fikrini beyan etmeme ve zabıtlara 
tescil ettirmeme müsaadenizi ars edij^orum. 

E AS KAN — Son söz sayın üyenindir, pren
sibi itibariyle buyurun Sayın Kayalar. 

j p B E F KAYALAR (Dâvamla) — Muhterem 
arkaadşlarım, çok teşekkür ederim, Sayın Baş
kanını; Cumhuriyet Senatosu sebebi vücudu ile 
karşı karaya bulunmaktadır. Şu sebeple arz 
ediyorum; bunu birçok arkadaşlarım, kürsüden 
beyan ettiler. Efendim, Millet Meclisinde bu 
Kanım kabul edilmiş. Hükümet şimdi kanunun 
kabul edilmemesi yönünde beyanı fikir etmek-
todir. Hükümetin bu noktai nazarını Millet 
Meclisinde beyan etmesi lâzımgelirdi. Binaena
leyh buîÜya gelip de kanunun son gününde 
Cumhuriyet Senatosunu sıkışık bir duruma sok
maya hakları yoktur. Bu düşünceler buradan 
be3'aıı edildi işte bendeniz diyorum İd, Cum
huriyet Senatosunun teşekkülünün ihdasına 
gerekçelerini tetkik edersek görürüz ki, Millet 
Meclisindeki heyecanlara set çeken bir mües-
sesodir Cumhuriyet Senatosu, Biz bu vazifemizi 
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şu anda ifa etmekteyiz. Yine söylendi arkadaş
larım, bu teamüldür, fiilî bir durum mevcut
tur. Nedir o fiilî durum? Esasen Devlet daire
leri arefe gününde çalışmıyormuş. Fiilî du
rum eğer böyle ise, gayrimeşru bir durumdur 
bu. Biz burada gayri meşruiyeti hükmen tes
cil edecek kanun haline getirecek bir müessese 
değiliz. Muhterem arkadaşlarım, eğer Devlet 
daireleri arefe gününde çalışmıyor idi ise ve 
çalışmıyorlarsa, hep beraber Cumhuriyet Sena
tosu olarak iktidarı, muhalefeti birleşelim Dev
let dairelerinin çalıştırılması hususunda lâzırn-
gelen direlıtifimisi Hükümete verelim. Arefe 
gününde de Devlet dairelerinin çalıştırmaları 
gayreti içinde bulamalarım telkin edelim. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe müzakere
leri sırasında ondan evvel ve her münasebetle 
buraya Hükümet sözcüsü çıkar, bir muhterem 
arkadaşım çıkar, benim millî vicdanımı bal
yoz gibi ezen beyanda bulunur. Neden. Biz 
iktisaden geri kalmış bir memleketiz? Onun 
üzüntüsü benim içimde mevcuttur. O halde ikti
saden geri kalmış bir memleketsek mevcut ta
til günlerini dahi çalışma günlerine ifrağ et
memiz lâzımgelirken yeni yeni tatil günlerinin 
ihdası geri kalmış memleketiz zihniyeti ile bağ
daşır bir hâdise değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet çıkıyor, 
kamu iktisadi teşebbüslerindeki işçi adedi şu 
kadar der şu tatili kabul edersek şu kadar za
rara gireriz, serbest teşebbüste şu kadar zarara 
girer diye beyan ediyor ve bu beyanların doğ
ruluğunu da benim çok sayın arkadaşım İlyas 
Karaöz hakikaten kâğıda dökmüş ve burada 
size izah etmek durumuna gelmişti. Fakat maa
lesef kifayeti müzakere sebebiyle bu dökûmante 
beyanda bulunamıyor. Biz geri kalmış bir mem
leketiz diyen, vicdanlarımızı balyoz gibi ezen 
beyanlar muvacehesinde hangi parayı nereden 
kısabileceğimizi düşünürken, şu kadar zarara 
bizi dûear edecek bir tatil gününe imkân ver
memiz doğru değildir, kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu da arz ede
yim, müsaade edin; H. C. Welles'in «Cihan Ta
rihinin Umumî Hatları» adlı kitabını tetkik 
eden arkadaşlarım görmüşlerdir, Roma İmpara
torluğunun inkiraz sebeplerinden bir tanesi de 
yılın 385 gününün büyük bir kısmını, bu İmpa
ratorluğun bayram ile geçirmiş olmasıdır. 

O itibarla arkadaşlarım, çok çalışmak mec
buriyetinde olan memleketimizi ve milletimizi 
yeni yeni tatillerle çalışmaktan mahrum etmi-
yelinı, O itibarla bu kanunun tümünün reddini 
grupum adına istirham ediyorum arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Şimdi maddelere geçilip geçil
memesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Ara 
verdiniz ondan sonra yoklama yapmanız lâzım. 

BAŞKAN — Ekseriyetin olduğu kanaatiyle 
hareket ettim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Ekse
riyet olduğunu anlıyabilmeniz için yeniden yok
lama yapmanız lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, ekseriyeti te
min etmek maksadiyle oturumu saat 17 ye talih 
ettim. İkinci oturumu aştığım zaman ekseri
yetin olduğu kanaati ile müzakereye devam et
tim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Nasıl 
öğrendiniz Sayın Balkanım. 

BAŞKAN — Şimdi beş üye ayağa kalkma
dıkça yoklama yapmıyacağım. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Vak
tiyle beş üye ayağa kalkmıştır. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiş, kanun reddedil
miştir. Açık oya arz edilecektir. Kutular dolaş
tırılmak suretiyle açık oya arz edilecektir. 

MEHMET ÜNALDÎ (Adana) — Oylarımı
zın ne mânaya geldiğini izah edermisiniz Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Bu yapılan açık oylamada be
yaz oy kabul, Inrmızı oy ret ve yeşil oy da çe
kimser olarak itibar edilecektir. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanının bir 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin Tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler kısmında bulunan 15 aded Kesinhe-
sap kanun tasarılarının görüşme süreleri dol
mak üzere bulunduğundan, sözlü sorulardan 
önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 
BAŞKAN— Teklifi oylarınıza ara ediyo

rum. Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1958 yılı 
Kesirihecap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/24; Cumhuriyet Senatosu 1/775) (S. Sayısı: 
1002) 

BAŞKAN — Komisyon? Burada... Hükümet 
Temsilcisi? Yok. Tasan bir defaya mahsus ci
ma" : üzere ertelenmrtir. 

Gündemin 2 -15 nci maddeleri de aynı mahi
yette olduğundan bir defaya mahsus olmak üze-
ro ertelenmrtir. 

Oyların: kallanmîyan sayın üyo var mı? Yok. 
Oylama idemi bitmiştir. 

27 . b. 1C35 tarih vo 2733 s-ydı Ulusal Bay
ram ve Genci Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (D) vo (D) fırka" arının dcği]ti:iîmo-
sino dair kanun teklifinin reddinin açık cyla-
mas:n:n sonucunda oyunu kullanan sayın i'.ya-
lerin sayısı C5 tir. 5 ka'rul, C0 rot. Yotcr sayı te
min edilememiştir. Bu iübarla tirlo-iıno Lir şa
şaa* sonra tekrar toplanmak üzere ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : İ7,27 

*>&<ı 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 13,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Seren 
KÂTİPLER : Sadık Artulımaç (Yozjat), Mehmot Çarkça (Kastamonu) 

BAŞKAN — 0 nou Birleşimin 3 ncü oturn- munu acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz yoktur. 2 nci otu

rumda işari oylarınızla reddettiğiniz 2730 sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin acık oy- \ 

laması önümüzdeld birlerimde tekrar yapılacak
tır. 

Birleşimi 7 Aralık 1907 tarihine tesadüf eden 
Perşembe günü saat 15,00 to toplanmalı üzoro 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13;33 

B 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mu
kadder Öztekin'in, belediyelere bakanlık bütçesin
den yapılan yardımlara dair sorusu ve İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/375) (1) 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığrııa 

(1) Soru cevabında ekli olduğu belirtilen 
cetvel Kanunlar Müdürlüğü dosyasındadır. 

Aşağıda'd sorumun Dayın içişleri Bakanı ta
rafından Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
120 nci maddesine güre yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılığınızı rica ederim. 

Mukadder önekin 
Cumhuriyet Senatosu 

Adana Üyesi 
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Belediyelere Bakanlık Bütçesinden yap-lacak 
yardımların belirli ve tavafsın cinlilerle takibi, 
iltisamkâr işlemlerden kaçındır ası işin Bütçe 
müsaekreleri sırasında va'dcttiğlrüs Yönetmeli
ğin kaıırland-ğıııı memnuniyetle öğrenmiş bulu
nuyoruz. Yalnız tahmislerin İktidar Fartbi tara
fından belediyelere toreihun yapıldığı halk cd-
kdnndr, yayandır. 

1. Bakanlıkça hasırlanan Yönetmeliğin han
gi maddesine göre, hangi belediyelere ne miktar 
nakdî vo aynî (para karşılığı gösterilecektir) 
yardım yapılmıştır? 

2. Yardın gören belediyelerin baklanları 
hangi siyasi partiye mensuptur? 

3. ITakdî ve aynî yardım usulü Bakanlığı
nızca pek casip ve siyasi rantublitesi yüksek gö-
rüldüğünden, 1CGG yılı mahallî idare sceirrlcrin-
de daha iyi netice istinsah inin, bu fonun 50 mil
yon. Türk lirasına, çıkarılacağı propagandacı değ-
rr. mudur? 

4. Gece:?, sone bütçe mihakereleri sırasurla 
ileri sürülen mütaldalarm bu kenu ile ilgili olan, 
bir kere daha güzden geçirtmesini düşünüyor 
musunuz? içimleri Bakanbğ nın birtakım alışıl
mamış siyasi konuların içine itilmesi sisçe fay-
dalı mıdır? Bu ta^zuı tahrikatta mahalli icla-c 
muhtariyetini rencide etmesi ihtimali üzerinde 
duruluyor mu? 

rJ. C. 
jhrb- i p 0 > ^ ı . ^ . 1.12.i:G7 

Mahallî id. Gn. Md. 
Şb. Md. 2. D. Ks. Us. flb. Md. 

G3J.-İ0G/272G1 
Konu: Adana Üyesi Mukad
der östokürin lirleri Ba
kanlığa bütçesinden belediye
lere yap-lan yardımlarla il
gili yazık soru önergesi hali
kında. 

Cumhuriyet Donato.ra Başkanhğ-na 
Adana Senatörü Sayın Mukadder östekin'-

in Bakaıılğımız bütçesinden belecl"yelere yapıl
makta olan yardımlara ilişkin olup Başkanlğı-
nızm 3 . 11 . 1CG7 gün ve Ccnel Sekreterlik -
Kanunlar Müdürlüğü CGİ4/0708 - 7/375 caydı 
yasılan ile Bakaıü-ğîmıza intikal ettirilen ve ya
zılı cevap istiyon önergesi üserino gerekli inee-
lomc yapılarak sonucu aşağıda ara edilmiştir : 

Anaya- a 110 nci maddesinde belirtildiği 
gibi kuruluş vo görevleri ile bir bütün olan idare 
cihazımız içinde halka en yalrn kuruluşlar ola
ra": yer alan bclodiyelerimin, yeter gelir kaynak
lanma sukiö olmadıkları için kanunlarla kendile
rine verilmiş görevleri halta temci hizmetleri 
muabsoö ymiııe getirememektedirler. Bu iti-
baıla esinden beri Maliye Bakanlığı bütçesinde 
yer al un yardım tertiplerine kenan ödeneklerle 
(:c!c:riyo idarclcibre tahsisi mahiyette yardım 
yuplugeldiğl gibi Devlet Pbnlama Teşkilâtı 
a-eaşt:rma vo çaîsr.maîaıı sonunda hasırlanmış 
Birinci Boş Yıllık Kallnnma I lininin muhtelif 
yıllara ait «uygulana programları» nda ve bu 
programlarla ilgili <-iera rbuları» nda mahal
lî idarelerimizin belirli alanlarda tosbit edilmiş 
bedellere ulaşmak için belirli oranda katkıda bu-
lunmalan; daha fasla görev almaya istekli ma
hallî idarelerin imkanlarının artırılmalı, deği
şik sosyal ve ekonomik kalkınma ceviyesinde bu
lunun nakaiiî idareleriniz arasında hizmet 
dengesinin sağlanması... için Devletin bu idare
lere şartb. malî ve teknik yardım yapması daima 
tavsiye cdilcgcbıiştb. 

Ancak yardımın daha objektif olarak değer
len dirilmesi. yıllardan beri devam eden tatbika
tın Ealirnıııa i l k i ve programlar:ndaki tavsiye
ye uygun lıir mecraya sokulması gayesiyle söz 
konuru Ilaliye Bakanlığı bütçesinde yer alan 
yaıdım, 10 milyon olarak Baiıankğımız bütçesin-

i do yor almış ve bütçemisin gerek Bütçe ve Plân 
Karma Komisyonunda gerekse Meclis ve Senato 
Cbîici Kurullarında görüşülmesi sırasında beyan 
ve vu'dottiğimiz üzere bütçenin yürürlüğe gir
mesini takiben dağıtımı ob;'ektif esaslara bağlı
yacak bir yönetmelik husırlığ na geçilmiş, düzen
lenen yönetmelik 2G ilisan 10G7 günlü ve 12583 
s ayık Besni Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

İnccbndiğ ııdc görüleceği gibi yönetmelik 
dağıtımı açık ve objektif kıstaslara bağlamak
tadır. Bu itibarla dağıtımın muayyen siyasi 
temayüllerin göz önünde buiundıırularak yapıl
ması söz konusu değildir. îlitckim 1967 yılı 

j içinde bu bütçeden yardım alan belediyeleri 
gösteren ekli cetvelin tetkiki de bu hususu te
yide decektir. iıadc edelim İd, İ0G7 yık içinde 
05 aded yeni belediye kurulmuş, yapılan seçim
lerde vazife alan belediye başkan ve rneclisleri-
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nin siyasi bağlılığı söz konusu olmadan bunla
rın her birine şartlı olarak 25 000 lira yardım 
yapılmak suretiyle temel bâzı hizmetlerini gör
meleri sağlanmıştır. 

Netice : 

1. Hangi belediyelere ne gibi hizmet konu
ları için ne miktar yardım yapıldığını gösteren 
liste ilişiktir. 

2. Yardım gören belediyelerin başkanlarının 
mensuboldukları siyasi parti aynı listede göste
rilmiştir. 

3. Bilindiği gibi Anayasanın 116 ncı madde
sinin son fıkrasında mahallî idarelere görevleri 
ile orantılı gelir kaynaklarının sağlanması öngö
rülmüştür. Bu amaçla düzenlenen kanun tasarı
larından Belediye Gelirleri Kanunu Yüce Par
lâmentoya sunulmuş bulunmaktadır. Bu tasa
rının kanunlaşması halinde mahallî idarelerimiz 
ferahlryacaktır, Bununla beraber Kalkınma 
Plân ve programlarında öngörülen tedbirlerin 
yerine getirilebilmesi için Devletin belediyelere 
yardımı yine mutlak bir zaruret olarak kalacak
tır. 

Bu itibarla, yakın sürede sonuç almaya mü
teveccih bir siyasi yatırım konusu olarak değil, 
Kalkınma Plân ve programlarının icabı olarak 
belediyelere Devlet bütçesinden yardım yapıl
ması asıldır ve 1967 yılı tatbikatının faydalı so
nuçları da göz önünde bulundurularak bu mik
tarın 50 000 000 liraya çıkarılması arzu ve ta-
lebedilmiştir. 

4. Tatbikatımız, 1967 yılı bütçe müzakerele
ri vesilesiyle ifade ve vadettiğimiz esaslar dâ
hilinde cereyan etmektedir. Bakanlığımızın bir
takım alışılmamış konuların içine itilmesi elbet-
teki söz konusu değildir. Mahallî idarelere mer
kezi idareden yapılacak bir yardımın mahallî 
idare muhtariyetini rencide etmesi muhtemel ve 
varit görülmemektedir. Nitekim mahallî idare
leri demokratik düzenin temel kuruluşları telâk
ki eden ileri ülkelerde de merkezî idare, mahal
lî idarelere çeşitli ad ve ölçülerde destekleyici 
yardım yapmaktadır. 

Kaldı ki, Anayasamız'da, 112 nci maddede 
idarenin bir bütün olduğuna işaret edildiği gibi 
116 noı maddede de merkezî idare ile mahallî 

idareler arasındaki karşılıklı bağ ve ilişkilerin 
düzenleneceğine dair hükümler yer almış bu
lunmaktadır. 

Bakanlığımızca hazırlıkları ilori bir safhaya 
ulaştırılmış olan yeni Belediye Kanunu tasarısı, 
gerek teorik, gerek pratik anlamda mahallî ida
re muhtariyetini artırıcı esasları ihtiva etmekle 
beraber diğer memleketlerin tatbikatından da 
mülhem olarak Devletin mahallî idarelere şartlı, 
malî ve teknik yardım esasını benimsemektedir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 
içişleri Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
At alay'm, Kars ili dahilindeki sağlık müessesele
rinde ihtısassıs kaç doktor bulunduğuna dair so
rusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/379) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla rica ederim. 

Kars Senatörü 
Sırrı Atalay 

Kars ili dahilindeki sağlık ocağı, sağlılk mer
kezi ve her çeşit hastanede, ihtısaslı, ihtisassız 
kaç doktor vardır? Sağlık ocağı ve sağlık mer
kezlerinden hangisinde hangi doktor, hemşire, 
ebe, sağlık memuru çalışmaktadır? İsimleri ne
lerdir?. 

3 . 11 . 1967 
T. C. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 

Bakan 
Sayı : 7427 

Konu : Kars Senatörü S. Sırrı 
Atalay'ın yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına 

Ankara 

İlgi : 16 . 11 . 1967 gün ve Genel Sekreter
lik Kanunlar Md. 866.7/379, 05840 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Sırrı 
Atalay'ın Kars Hastane, Sağlık Merkezi ve Sağ
lık ocakları hekim ve yardımcı sağlık personeli 
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hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarım 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Sırrı 
Atalay'm 16 .11.1967 tarihli yazılı soru 

önergesinin cevabı 

1. Kars ili dâhilinde hastanelerde 7 müte
hassıs, 5 pratisyen ve sağlık ocaklarında 27 pra
tisyen tabip vardır. 

2. Sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarında
ki hekim ve yardımcı sağlık personelinin isim
leri 24 . 11 . 1967 tarihi itibariyle aşağıdadır. 

1. Kars - Merkez 1 No. lu Sağlık Ocağında : 
Doktor (Süheylâ güçlüer), Doktor (Ali At-

ropat), Sağlık Memuru (Ali Bacak), Sağlık Me
muru (Coşkun Helva), Sağlık Memuru (Lûtfi 
Zeren), Sağlık Memuru (Remzi Yılmaz), Hem
şire (Gülseren Esen), Hemşire Yardımcısı (Şük
riye Yurtsever), Ebe (Sabahat Keskin), Ebe 
(Şaibe Ustan), Ebe (Kıymet Ünkaracalar), Ebe 
(Aynur Urkunoğlu), Ebe (Nevin (Dumlu) Yıl
maz) 

2. Kars - Merkez 2 No. lu Sağlık Ocağında: 
Doktor (Tomris Bilman), Sağlık Memuru 

(Harun Özarslan), Sağlık Memuru (Murat May-
talman), Sağlık Memuru (Halil Dursunoğlu), 
Ebe - Hemşire (Kâmile Toptaş), Hemşire Yar
dımcısı (Hatice Atlılar), Ebe (Havva Eroğlu), 
Ebe (Zehra Ertinal), Ebe (Meliha Arıcı), Ebe 
(Nezihe Gezen), Ebe (Ceyhan Topkara (Kitapçı) 

3. Merkez Yolaçan Sağlık Evinde : 
Ebe (Altın Yiğit). 
4. Merkez Karakale Sağlık Evinde : 
Ebe (Şehri Karaca), 
5. Mağaracık Sağlık Evinde : 
Ebe (Aysel Duyum), 
6. Kars - Merkez Çakmak Sağlık Ocağın

da : 
Doktor, Sağlık Memuru (Yılmaz Dinç), Ebe 

(Türkân Dede), 
7. Kars - Merkez Akbaba Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (Hüseyin Kaya), 

Ebe (Türkân Karahan), 
8. Kars - Merkez Kümbetli Sağlık Ocağın

da : 

Doktor, Sağlık Memuru (Yalçın Çelikkaya), 
Ebe (Fatma Akbaş). 

9. Kümbetli Dikme Sağlık Evinde : 
Ebe. 
10. Kümbetli Aydmalan Sağlık Evinde : 
Ebe. 
11. Kümbetli Söğütlü Sağlık Evinde : 
Ebe. 
12. Kars - Merkez Hacıveli Sağlık Ocağın

da : 
Doktor, Sağlık Memuru (Yusuf Demiröz), 

Ebe (Yurdusev Atagür), 
13. Hacıveli - Eşmeyazı Sağlık Evinde : 
Ebe. 
14. Kars - Merkez Ölçülü Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (Mürsel Gözübü-

yük), Ebe (Yurdagül.Kurak). 
15. Arpaçay - Merkez Sağlık Ocağında : 
Doktor (Ali Efoğlu), Doktor (Orsan Günöz), 

Sağlık Memuru (Harun Şişmanoğlu), Sağlık 
Memuru (Mehmet Parlak), Sağlık Memuru (Kâ
zım Öztürk), Hemşire (Seher Sönmez), Ebe 
(Necla Ertan). 

16. Arpaçay Tomarlı Sağlık Evinde : 
Ebe, 
17. Arpaçay - Okçuoğlu Sağlık Evinde : 
Ebe. 
18. Arpaçay - Gücercin Sağlık Evinde : 
Ebe (Şaziye Evin) 
19. Arpaçay - Koçköyü Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (Yılmaz Kılıç), Ebe 

(Hamide Çimen), 
20. Koçköyü - Karakale Sağlık Evinde : 
Ebe. 
21. Arpaçay - Cebeci Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (İbrahim Solakoğ-

lu), Ebe (Tükez Kardeş), 
22. Cebeci - Taşdere Sağlık Evinde : 
Ebe 
23. Cebeci - Akbulak Sağlık Evinde : 
Ebe, 
24. Arpaçay - Kuyucak Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (Abdurrahman Er

dem) , Ebe (Tamam Gürbüz). 
25. Kuyucak - Kürekdere Sağlık Evinde : 
Ebe, 
26. Arpaçay - Gönülalan Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (Fevzi Akbulut), 
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Ebe (Aysel Tok), 
27. Gönülalan - Perkeşen Sağlık Evinde : 
Ebe (Şokernaz Yiğit), 
23. Gönülalan - Taıagil Sağlık Evinde : 
Ebe. 
2 D. Gönülalan - Kardeştepe Sağlık Evinde : 
Ebe. 
30. Arpaçay - Ba^gedikler Sağlık Ocağın

da : 
Doktor, Saflık Memuru (Hasan Yiğit), Ebe 

(Meliha Gürel), 
31. Baıgedikler - Ezenkent Sağlık Evinde : 
Ebe 
32. Arpaçay - Akyaka Sağlık Ocağında : 
Doktor (Evin Faik Ersöz), Sağlık Memuru 

(Munraer Çapkın), Ebe (Yosma Cihan), Ebe 
(AytenErkoz). 

33. Atyaka - Kalkankale Sağlık Evinde : 
Ebe (G'ilünaz Çelik). 
3İ. Akvaka - Şahnalar Sağlık Evinde : 
Ebe (Melâhat Öner), 
35. Akyakak - Aküzüm Sağlık Evinde : 
Ebe. 
36. Akyaka- Üçpmar Sağlık Evinde : 
Ebe. 
37. Susuz Merkez Sağlık Ocağında: 
Dcktor Sağlık Memuru (Mevlüt Akkaya) 

Ebo (Şüveyza'; Akıncı) 
33. Susuz AğDiaçık Sağlık evinde: 
Ebe, 
3"'. S-TSUZ - İncesu Sağlık Evinde : 
E%c, YSunr. Erek) 
40. Susuz - Kırkpmar Sağlık Ocağında : 
Doktor, Saflık Memuru (Behin Gökyer) 

Ebe, (Sohsr Ergünes), 

41. Susuz - Yclbcyu Sağlık Occğında : 
Doktor, Sağlık Memuru (Mehmet Bostansı 

Ebo (Gülüm3e:, Aslangöz) 

4T,. Kırkpınar - K. Çatak Sağlık Evinde: 
Bbeı 
43. Yolbcyu - Porsuklu Sağlık Evinde : 
Ebo (Saniye Babadağ) 
44. Yolbcyu - Çamçavuş Sağlık Evinde : 
Evc, (D'ino Pesen), 
45. Susuz - Ortalar Sağlık Ocağında : 
Dokto:', Srğlk Memuru (İbrahim Kılınç 

Ebe, CNurse! Adan) 
4G. Ortalar - Kayadibi Sağlık Evinde : 
Ebo (Gülnaz Kanmaz); 

47. Digor Merkez Sağlık Ocağında : 
Doktor (Tuncer Karayel), Sağlık Memu

la (Hamdi Öztürk), Ebe (Saltanat Tokscy)ı 
Jbe (Nuriye Çelik) (Karayel), 

40. Digor - Alem Sağlık Evinde : 
Ebe (Vasfiye Uçar), 
40. Diğor - G2İ21 Sağlık Evinde : 
Ebe, 
50. Digor - Pazarcık Sağlık Ocağında : 
Dokton Sağlık Memuru (Mustafa Kara-

ııan), Ebe (Semahat Sabıkaya), 
51. Digor - Kocakcy Sağlık Ocrğında : 
Doktor Soğ'rl: Memuru, Ebo (Adviyo Öl

çer), Ebe (Dürlye Kapıcı), 
52. Ardahan Merker, S^h1- O-a^r-r^. : 
Doktor (Bedrettin Kurtel), Doktor Muhit

sin Okumuş), Doktor (Günay Okumuş), Sağlık 
M3muru (ibrahim Kesldn), Sağlık Memuru 
(Lûtfi Yulmaz), Seğ'ık Memuru (Mültezim Teo
man), Hemşire (Sabriye) (Çakır) Kadarı, Ebo 
(Güllü Koyun), Ebe (Nahide AJa^cz), 

53. Ardahan - Dedegül Sağlık Evinde : 
Ebe (Yeter Tokdemir), 
54. Ardahan - K. f!')ğütlü Sağlık Evinde : 
Ebe (Hediye Ödücü), 
5J. Çamlıca'-ak Soğ.ık Ocağında : 
Doktor, Saflık Memuru (Necati Deveci), 

Ebo (Günsa! Koksal), 
56. Çamlıçatak - Ölçek Sağlık Evinde : 
Ebe, 
57. Sulakyur*. S*vrlık O^Zn^** : 
n^Vor. Soğuk Memuru (Cafer Bilgin), Ebo . 

(Nazmiye Etegen), 

53. Çetinsu Sağ ık Evinde : 
Ebe (Azize Acar), 
5^. Çataldero Sağlık Evinde : 
Ebe (Lâtife Yazar), 
60. Ardahan - Hask'jy Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (Daim Tokdemir), 

Ebe (Nezahat Acar), 
61. Haskcy - Samanbeyli Sağlık Evinde : 
62. Ardahan - Ağzıpek Sağlık Ocağında: 
Dokto-, Sağhk Memuru (Ali Yerlikaya), 

Ebe (Zeliha Kara), 

63. /ğ-rroek - Tepeler Sağtk Evinde : 
Ebo (lahinur Yazıcı), 
64. Ardahan Tuncoluk Sağlık O sağında : 
Doktor, Sağlık Memuru, Ebe (Seher Büyük-

kals), 
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GJ. Ardahan Bayraoğlu Sağlık Evinde : 
Ebe, 
G3. Ardahan Yukarakurtoğlu : 
Ebo (Mumlan Acar), 
GJ*. Ardahan Yalnısçam Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (Osman Hisar), 

Hcsrire, Ebo (Yadigâr Yılmaz), 
G3. Dode]in Sağkk Evinde : 
Ebe (Nocmiyc Aytclrin), 
GI\ Ç.'men Kaya Sağlık Evinde : 
Ebo (Bülbül Gökçe), 
70. Posof Merkez Sağlık Ocağı ve Sağlık 

Morkcdndo : 
Doktor, (Narrnıi Tanrıber), Sağlık Me

muru (Yavuz Önder), Sığlık Memuru (Musta-
fr, Erdom), Hemşire Ebe (Nurten Çinaroğlu), 
Ebo (Kıymet Kotan), Ebe (Feruza Kotur), 

71. Günlüce Sağlık Evinde : 
E^c, 
72. Asma Konak Sağlık Evinde : 
Ebe, 
73. Posof Binban Emin Bey Sağlık Ocağın-

dr. : 
Doktor, Sağlık Memuru (Ahmet Aygün), 

Ebo (Somrr. Cavlayan), 
74. Günül Açan Sağlık Evinde : 
Ebe, 
7ü. Posof AşıkzüHli Sağlık Ocağında : 
Doktor, nağkk Memuru (Soyfettin Vural), 

Ebo (Ayşe1. Markoç), 
7G. Posof Yeni Kcy Sağkk Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru, Ebe (Bahtişan Dede) 
77. Ilaıa": Merkez Sağlık Ocağında : 
Doktor, (Mehmet Paylar), Sağlık Memuru 

(Hüsoym Alpaslan), Ebe ^Makbule Anıl), Sağ
lı!: Memuru (Süleyman Altan), 

70. Ea-toklu : 
Ebe, 
73. Koyunpmar Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (Yavuz Güner), Ebe 

(S3vH Atar), 
83. Çbeklidağ Sağlık Evinde : 
Ebo, 
81. tncedere Sağlık Evinde : 
Ebe, 
82. Sorinkuyu Sağlık Evinde : 
Ebo, 
80. Ortakent Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru, Ebe (Lâtife Genç) 
84. Binba^ak Sağlık Evinde : 
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Ebe (Hanife Çevik), 
83. Sulakçayır Sağlık Evinde : 
Ebo, 
80. Hanak Yukandama! Sağlık Ocağında: 
Doktor, Sağlık Memuru (Eraslan Koksal), 

Ebo (Sovim Dinç), Ebe (Zeynep Ayçiçek), 
87. Y. Gündeş Sağlık Evinde : 
Ebe, 
80. Burma Dere : 
Ebo, 
83. îkizdero : 

Ebe, 
90. Çıldır Merkez Sağlık Ocağında : 
Doktor (Dr. Remzi Gündcğdu), Sağlık Me

muru. İmdat Aktimur), Ebe (Sadakat Merzi
fon), Ebo (Leman Kayahan), 

91. Y. Canbaz Sağkk Evinde : 
Ebe (Züllct Koksal), 
92. Yakınsu Sağ'ık Evinde : 
Ebo (Munnise Bulut), 
90. Çıldır Meryem Sağlak Ocağında : 
Dokto-, Sağlak Memuru (Yasin Kahveci), 

Ebe (Güllizar Kahveci), 

94. Çıldır Kurtkale Sağlık Ocağında : 
Doktor (Dr. Colâl Alver)^ Sağlık Memuru, 

Ebo (Naime KarateMn), 

95. Ak}!1. Sağlık Evinde : 
Ebo, 
96. Dirsekkaya Sağkk Evinde : 
Ebo, 
97. Ökcül Sağlık Evinde : 
Ebo, 
93. Çıldır Doğruyol f.oğlık Ocağında : 
Dokto:, Sv^ık Memuru (İsmet Gündoğan), 

Ebe (Güllü Şahin), 

90. Göle Sağbk Merkez Sağlık Ocağında : 
Doktor (D:. Sabahattin özdemir), Saflık 

Memuru (Yüksel Can), Sağlık Memuru (Mah
mut Yüksel), Ebe (Saniyo Aydın), Ebe (Vas-
fiyo yundupak), Ebe (Mühibbet Evirgen), 

1C0. Dölekçayır Sağlık Evinde : 
Ebe (Emine Kalyoncu), 
101. Çayırbaşı Sağlık Evinde : 
Ebe (Siyaba Akver), 
102. Çallıdere Sağlık Evinde : 
Ebe, 
B. Buğatepe, 
Ebe, 
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104. Göle Ağıîoğlu Sağlık Ocağında : 
Doktor,; Sağlık Memuru (Yemliha Erdo

ğan), Ebe (Münevver Karaman), Ebe (Yüksel 
Eryılmaz). 

105. Çardaklı Sağlık Evinde : 
Ebe, 
106. Karlıyazı Sağlık Evinde : 
Ebe, 
107. Göle Kuytuca Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru, Ebe (Leman Ka-

§ut), 
108. Senemoğlu Sağlık Evinde : 

Ebe, 
K. Altınbulak : 109. 

Ebe, 
110. 
Ebe, 
111. 

B. Altınbulak 

Göle Dedeşen Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (Zeki Yavuz), Ebe 

(Lütfiye Demirkol), 
112. Köprülü Sağlık Evinde : 
Ebe (Reyhan Yıldırım), 
113. Uğurtaş Sağlık Evinde : 
Ebe (Güleç Altında), 
114. Yiğitler Konağı Sağlık Evinde : 
Ebe, 
115. Sarıkamış Merkez Sağlık Ocağında : 

Doktor (Dr. Şevket Mesci), Doktor, 
(Dr. Gülây As), Doktor (Dr. Hatice Sukez) 
(Mesci), Sağlık Memuru (Memiş Kaya) Sağ
lık Memuru (Hüseyin Seki), Ebe. Hemşire (Sa
hibe Açıkgöz), Ebe (Yaşar Kaya), Ebe (Aldız-
han Karadağ), Ebe (Sabiha Şenol), Ebe (Sı-
dıka Özden), Ebe (Müzeyyen Çaylayan) (Bu
dak), Ebe (Yeter Polat), Ebe 

116. Alisopo Sağlık Evinde : 
Ebe, 
117. Y. Sarıkamış Sağlık Evinde : 
Ebe, 
118. Sarıkamış Karakurt Sağlık Evinde : 
Doktor, Sağlık Memuru (Mehmet Köse), 

Ebe (Elif Polat), Ebe (Fatma Kaslı), 
119. Şehit Emin Sağlık Evinde : 
Ebe (Ayten Yüztemur), 
120. Kelbaşı Sağlık Evinde ': 
Ebe 
121. Çatal Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (Ali .Kot-anoğhı), 

Ebe (Fatma Aktaş), 

. 122.. Boyalı Sağlık Evinde : 
Ebe (Cbher 'özden)', 

123. Sarıkamış Çanıyazı Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memura (Dursun Biber), 

Ebe (Moşkure Alkan), 

124. Taşlıgiiney Sağlık Evinde : 
Ebe 
125. Karaurgan Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (Necati 

Eb2 (Ayşe Önder), 

128. Yeniköy Sağlık Evinde : 
Ebe (Meliha Orman), 

Sarıöz), 

127. 
Ebe 

Akören Sağlık Evinde 

123. Kızılkaya S?.ğl;k Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (Osman Yılmaz), 

Ebe (Sevim Aslan) 

129. 
Ebe 

130. 
Ebe 

Başköy Sağlık Evinde 

Karaköse Sağlık Evinde 

131. Selim Merkez Sağlık Ocağında ; 
Doktor (Dr. Turan Eraslan), Sağlık Ma

muru (Sami ökatan), Ebe (Sidret Baba), 
Y. Hemşire (Sakine Yüksek Yılmaz), 

132. Benliahmet Sağlık Evinde : 
Ebe (Susan Soray), 
133. Ağyar Sağlık Evinde : 
Ebe 
134. Ortakale Sağlık Evinde : 
Ebe (Suzan Kıvrak) 
135. Baybunt Sağlık Evinde : 
Ebe 
136. Selim Bölükbaşı Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru, E t e (Zenmıre Te

mel), Ebe (Tenzil Yılmaz), 
137. Gürbüzler Sağlık Evinde : 
Ebo 
138. Selim Akçakale Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (Erdoğan Kurtbay), 

Ebe (Nazife îîanife Ünlü) 
139. Bozkuş Sağlık Evinde : 
Ebe (Asiye Tunç), 
140. Başkay Sağlık Evinde : 
Ebe 
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141. Selim Gslinalan' Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (M. Bekir Kundu

racı), Ebe (Gönül Kunduracı, Ergan) 
142. Kırbıyıkh Bağlık Evinde : 
Ebe (Neriman Çelik), 
143. İğdır Sağlık Evinde : 
Ebe (Sırma Çifçi), 
144. Akpınar Sağlık Evinde : 
Ebe 
145. İğdır Merkez Sağlık Ocağı : 
Doktor (Dr. Giüser Koymıoğlu), Sağlık Me

muru (Mehmet Üstün), Ebe (Gönül Ak
çay), Sağlık Memuru (Ekrem Demir), Sağlık 
Memuru (Altan Mutaf), Hemşire (Tamam Kur
ban), Y. Hemşire (Müzeyyen Demir), Ebe (Gül
sen Akçay), Ebe (Safiye Ceran), Ebe (Neri
man Palas), Ebe (Yüksel Ersoy, Demir), Ebe 
(Gönül Akçay), 

146. Melekli Sağlık Evinde : 
Ebe (Sıdıka Akçay) 
147. Enginalan Sağlık Evinde : 
Ebe. 
148. Tecirli Sağlık ocağında : 
Doktor (Dr. Ömer Sekman), Sağlık memuru 

(Nazmi Ünlü), Ebe, (Neziha Sevik) 
149. Yüzbaşılar Sağlık Evinde : 
Ebe. 
150. Necefebi Sağlık Evinde : 
Ebe. 
151. Akyumak Sağlık Evinde : 
Ebe. 
152. İğdır Karakuyu Sağlık Ocoğında : 
Doktor, Sağlık Memuru (Ali Dalbaz), Ebe 

(Fadik Çetin) 

153. Suveren Sağlık Evinde : 
Ebe. 
154. örümüş Sağlık Evinde : 
Ebe. 
155. Halfeli Sağlık Evinde : 
Ebe. 
156. I rHı r Sı^anh 'Sp.ffllk OnocnnHa ; 
Doktor. Sa^bk Memuru (Zikri Kahraman) 

Ebe (Muhsine Kaptan) 

157. Nişankaya Sağlık Evinde : 
Ebe. 
158. Iğ^ır Ta^u ran Saflık Oca*hnıda : 
Doktor (Dr. Nafiz Ulıra+kn), S ^ l ı k Memu

ru (Hüseyin Erdal), Ebe'(Emine Demirel), Ebe 
(Muhteber Erdal) 
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159. Koekıran Sağlık Evinde : 
Ebe (Havva Erol) 
160. Koçandoğan Sağlık Evinde : 
Ebe. 
161. İğdır Alikamerli Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (ICemal Bekâr), Ebe 

(Nazli ülkü) 
162. Küllük Sağlık Evinde : 
Ebe (Memnune Yalçın) 
163. Yaycı Sağlık Evinde : 
Ebe. 
164. Kuzugiiden : 
Ebe. 
165. Aralık Merkez Sağlık Ocağında : 
Doktor (Dr. Hikmet Efe), Sağlık Memuru 

(H. Hüseyin Sarı), Ebe (Sevgi Toros) 
166. Y. Aratan Sağlık Evinde : 
Ebe (Nadime Karakoyun) 
167. A, Çiftçi Sağlık Evinde : 
Ebe. 
168. Bilican Sağlık Evinde : 
Ebe. 
169. Aralık He.hanhan Sağlık Ocağ-mda : 
Doktor, Sağlık Memuru (Kâmil Ünlü), Ebe 

(Talia Ersoy) 
170. Y. Topraklı Sağlık Evinde : 
Ebe (Hanım Tas-lemir) 
171. A. Çamurlu Sağlık Evinde : 
Ebe. 
1?2, K?s-ızmarı M^rk?z Sağlık Deponda : 
Doktor (Dr. f-li T^r.Tit Özvsn), Doktor (Dr. 

Gülây Karasu*), Sağbk Memuru /ismail Yüksek), 
Sa<rbk Memuru (Yalcın Karakıırt), Hemşire 
(Neriman Özal), Y. Hemşire (Fatma Ayhan) 
(Dinç), Ebe (Cemile Gümüş), Ebe (Necmiye 
Bsktaş), Ebe (Fatma S^rıhan), 

173. Kf.'Sİkköprü Sağlık Ekinde : 
Ebe (Muteber Aysel" Aypak) 
174. Çallı Sağlık Evinde 4 : 
Ebe. 
175. Aşağı Ktimbetli Sağlık Evinde : 
Ebe. 
176. Kağızman Aydınkavak Sağlık Ocağın

da : 
Doktor, S^ğbk Memuru (ismet Erener), Ebe 

(Binnaz özdemir) 
177. Günindi Sağlık Evinde : 
E^e. 
178. Akçay Sağlık Evinde : 
Ebe. 
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179. Karaeaören Sağhk Evinde : 
Ebe. 
183. Kağızman Şaban Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru (Yalçın özek), Ebe 

(Solmaz Sükût) 

181. Şaban Akçakale Sağlık Evinde : 
Ebe. 

182. Kağızman Taburun Sağlık Evinde : 
Doktor, Sağlık Memuru (Turgut Tan), Ebe 

(Zllfizar Odabaşı) 

183. Kağızman Kötek Sağlık O "abrada : 
Doktor (Dr Hüseyin Yeşili, Saflık Memuru 

(Ekrem Şimşek), Ebe (Remziye Kalaycı) 

181. Karakuş Sağlık Evinde : 
Eve (Hnvva B r ^ a ^ 
18">. cnirne Saflık Evinde : 
F»%o (T'lrk*^ Av'n^ 
Î86. Çengilli Sağlık Evinde : 
F^e. 
187. Ortak'Jy Sağlık Evinde : 
F:e. 

Î8°>. Tr,,:,,*v^. TTerk"^ Ran-bk O"."****''"1?», : 
D"ıkto~ 'Dr. TT^h^ t̂, F-HnciV f^/î-lık TTA— n_ 

T\ l̂vr̂ T f̂fer f^WVa-y,}, yy-® fTTiV-'v* n^HMV 
EV rFl-^pn "R'îVi+.evî-l'tV E'-e fNuriye Çelebi), 
Y. Hemşire (Yurclagül Bayraktar) 

180. Ramrlı S^rlık Ekinde : 
Eve (Meryem Karamam) 
190. Üakaya S~ğbk Evinde : 
Ebe (Lütfiye İlhan) 
191. Tuzluca Gaziler Sağlık Ocağında : 
Doktor, Sağhk Memuru (İsmail Çintiriz), Ebe 

(Ceylân Ayrım) 

192. Hakkışla Sağhk Evinde : 
Ebe (Türkân Ca^adağ) 
193. Tuzluca Gür.eldere Sağhk Ocağında : 
Doktor, Sağhk Memuru (Absait Doğrul), 

Ebe (Sultan Dinçer) 

194. Tuzlına Alik'jse Srğhk Ocağında : 
Doktor, Sağlık Memuru, Ebe (Saliha Serttaş) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atataif'ın, Doğu - Anadolu bölgesine tâyin edi
len ihtısaslı ve ihtısassız doktorlara dair sorusu 
ve Sağhk ve Sosyal Yardım Bakam Vedat Âli 
Özkan'ın yazılı cevabı (7/383) 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Sağlık Bakanı tarafın

dan yazık olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 

Doğu. Anadolu bilgesine 1D33 ib 1337 yılla
rı arasında her yıl ve il ayrı ayrı gösterilmek 
üzere tâyin edilen ihtısaslı ve ihtisassın doktor
ların; 

A) İhtisaslarının alınması, üzerine kaç yıl 
hizmetten sonra bu illere tâyin edildiği, 

B) ihtısassız doktorların resmî hizmette 
kaç yıl bulunduktan senra bu illere tâyin edil
dikleri, 

C) İhtısaslı veya ihtısassız doktorların 
k'iylerde bulunan sağlık teşekküllerinde fiilen 
g'jrcv sürelerinin no kadar olduğu, 

D) İhtısaslı veya ih'ısassız doktorların 
t iyin edildikleri bu illerde sez edilen yıllar için-
d3 ne kadar müddetle kaldıkları, 

E) Bu illerde çalınmış ihtısaslı doktorlar
dan eğitim hastanelerine veya Ankara, istan
bul, İzmir gibi büyük şehirlere nakledilen ol
muş mudur? Olmamışsa sebepleri nelerdir? 

T. C. 
Sağhk ve So?yal Yardım 

Bakanlığı 
7435 33 . 11 . 10G7 

Konu : Kars Senatörü Sırrı Ata-
layın yazılı soru önergesi ilk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ankara 

İlgi : 22 . 11 . 19G7 gün ve Genel Sekre
terlik Kanunlar Md. 867, 7/333/5378 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sa?nn S:m 
Atalay'ın Doğu - Anadoludaki ihtisaslı ve ih
tısassız hekimler hakkındaki yazıl sora önerge
sinin cevabı ekte sunulmuştur. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. VoCat Âli Özkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi S~yın Sırrı 
Atalay'ın 22 . 11 . 1967 tarihli yazılı soru 

önergesinin ceva1;! 

1. 1963 - 1967 yıllan araıında Doğu - Ana
dolu bölgesine tâyin edilen ihtisaslı ve ihtisassız 
doktorların durumu her yıl ve il ayrı ryn gös
terilmek suretiyle ilişik listeyo çıkarılmıştır. 
(Ek. 1) 

2. A) Bakanlığımıza baflı hastanelerde ça
lışan asistanların tababet ihtisas tüzüğü gere-
ğinoe kabul edilen muayyen sürelerini tamam
ladıktan sonra asistanlıkla ilişikleri kesilir. 

Asistanlık imtihanını kapanıp mütehassıs 
olan hekimler istedikleri takiirde Bakanlığı
mız memurları nakil ve tâyin yönetmeliği gere
ğince münhal kadrolara tüyin edilirler. 

B) Tıp Fakültelerini serbest olarak bitiren 
doktorların, istedikleri yerlerde münhal kadro 
varsa isteklerine #öre tâyinleri yapılır. 

Burslu olarak mezun olanlar nakil ve tâyin 
yönetmeliğinde belirtilen ve 1 nuıraralı listede 
gösterilen yer ve vazifelere kur'a çekmek su
retiyle t^yin edilirler. 

Esasen Fakülteden yeni mezun olan hekim
le, ihtisasını verip yeni mütehassıs olan bir dok
tor hizmet süresi aranmaksızın doğu illerimize 
tâyin edilmekte olduğa gibi, bu illerimizin mer
kez ve kazalarında hizmet süresi çok olan, dok
tor ve ya?dımcı personel de çalışmaktadır. 

Sosyalleştirmeye dâhil iUerimizdeki hastane, 
Doğumevi ve dispanserlerde çalıdan mütehassıs 
hekimler zaman zaman Sağlık ocaklarına gide-
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rek burada bulunan Pratisyen hekim ve diğer 
yardımcı sağlık personeline yardımcı olmakta, 
çalışmalarına katılmakta ve öğretici rol oyna
makta ±trlar. 

Pratisyen hekimler ise ocaklarda (Köyler
de) vazife görmektedirler. Üç yıllık mukavele 
sürelerini bitirenler istedikleri takdirde sosyal
leştirme bölgeleri dışına tjyin edilmektedirler. 

Bunun dışında mukavele süresi dolmadan 
sıhhî durumları sebebiyle buralarda çâlışımya-
cak olanlarla sosyalleştirme çalışmalarına in
tibak edemedikleri âmirleri tarafından tesbit 
edilenlerin mukaveleleri fesh edilerek sosyali
zasyon bölgeleri dışındaki yerlere tâyin edil
mektedirler. 

C) Sosyalleştirilmiş illerde 224 sayılı Ka
nuna göre, pratisyen ve mütehassıs hekimler 
üç yıllık mukavele imza etmek suretiyle ça
lıştırılmaktadır. 

(1) Mütehassıs hekimler Hastane, Doğum
evi, Ana ve Çocuk Sağlığı merkezleri ve dis
panserlerde, 

(2) Pratisyen hekimler ViTyet merkezle
rinde, Sağlık ocaklarında istihdam edilmekte
dirler. 

D) Mütehassıs ve pratipyen hekimlerin mu
kavele süreleri üç yıldır. Bu süreyi tamamh-
yanlar istedikleri takdirde sosyalleştirme böl
geleri dışındaki münhallere tiyin edilirler. 

E) Doğu illerinden Ankara, istanbul ve 
îzmirdeki Eğitim hastanelerine t:yin edilen mü
tehassıs hekimlerin listesi ektedir. (Ek. 2) 
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AĞRI 

HAKKÂRİ 

BİTLİS 

BİNGÖL 

TUNCELİ 

MUŞ 

ERZİNCAN 

ERZURUM 

ELÂZIĞ 

VAN 

KARS 

SİİRT 

Pratisyen 

Mütehassıs 

Pratisyen 

Mütehassıs 

Pratisyen 

Mütehassıs 

Pratisyen 

Mütehassıs 

Pratisyen 

Mütehassıs 

Pratisyen 

Mütehassıs 

Pratisyen 

Mütehassıs 

Pratisyen 

Mütehassıs 

Pratisyen 

Mütehassıs 

Pratisyen 

Mütehassıs 

Pratisyen 

Mütehassıs 

Pratisyen 

Mütehassıs 

5 . 12 

1963 

9 

1 

9 

8 

1 

3 

1 

12 

1 

21 

9 

5 

1 

19 

11 

14 

6 

8 

3 

17 

6 

17 

2 

224 



Şark bölgesinde çalışmakta iken Ankara - istanbul - izmir hastanelerine nakledilen 

Sicil 
No. Adı ve soyadı Memuriyeti Nak 

3509 Dr. Emine Berkyer Erzurum Doğum ve Çocuk Bakımevi Çocuk istanbul Koşuy 
Hastalıkları Mütehassısı yumu Çocuk H 

6460 Dr. Süleyman Tugutlu Erzurum Numune Hastanesi Röntgen Mütehas- Ankara Göğüs 
sisi. Röntgen Müte 

7298 Dr. Muzaffer Sancar Elâzığ Devlet Hastanesi K. B. B. Hastalıkları Bakanlık Ted 
Mütehassısı. Müdürlüğü Ö 

Şubesi Müteh 

8103 Dr. Nezihe Aytuğ Elâzığ Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Mü- Şişli Ana ve 
tehassısı. Mütehassıs Ta 

9530 Dr. Haydar Dümen Erzurum Numune Hastanesi Akıl ve Sinir Has- Beyoğlu îlk Y 
talıkları Mütehassısı. biye Mütehass 

9538 Dr. Şükrü Yararcan Kars Devlet Hastanesi Röntgen Mütehassısı. Ankara Doğum 
Röntgen Müte 

11302 Dr. Nezihe Ersev Erzurum Sağlık Ocağı Tabibi. istanbul Koşu 
ları Hastanesi 

10426 Dr. Ünalan Eraltuğ Erzurum Numune Has. Ortopedi ve Çocuk Oer- Zeynepkâmil H 
rahisi Mütehassısı. sisi. 

3225 Dr. Ali Can Erzurum Numune Hastanesi Cildiye Mütehas- Ankara Cüzam 
sisi. tehassıs Tabib 

» e « 
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27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (D) ve (E) 

KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

AĞRI 
Saldh Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapardı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (î. Â.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

fıkralarının değiştirilmesine dair kanun teklifine verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 85 

Kabul edenlıer : 5 
Reddedenler : 80 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 96 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 

MANİSA 

Emin Açar 

[Reddedenler] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıeah 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

— 25 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Refik Uiusoy 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

56 — 

(Yeter sayı yoktur.) 

Orhan Süersan 
SİVAS 

Ziya önder 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA, SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğhı 
Âdil Ünlü 
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TABİİ ÜYE 
Emamıllah Çelebi 
Mehmet Öz güneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
(M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenecak 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhan.gil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

I GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Â.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa GülcügO 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 

[Açık 

Balıkesir 
Bitlis 

Şevket Akyürek 
Tekin Arı burun 
Halûk Berkol 

İZMİR 
İzzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

! Ahmet Tevfik Paksu 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

üyelik} 

1 
1 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalm 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 

mm* 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

9 NCU BİRLEŞİM 

5 . 12 . 1967 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Hamido'nun yakınların
dan bâzılarının öldürülmesine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/440) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Kıbrıs meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Bakanlık Müsteşar Muavinine 
dair Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü 
sorusu (6/447) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Köy İşleri Bakanlığı teş
kilâtına dair, Köy İşleri Bakamndan sözlü so
rusu (6/448) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Köy kanunu tasarısına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/461) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, büyük şehirlerde karakolların 
kaldırılmasına dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/462) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

10. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1958 yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/24; Cumhuriyet Senatosu 1/775) (S. Sa
yısı : 1002) [Dağıtma tarihi : 2 . 12 . 1967] 

2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/23; Cumhuriyet Senatosu İ/771) (S. 
Sayısı : 1003) [Dağıtma tarihi : 2 . 12 . 1967] 

3. — Tekel Genel Büdürlüğünün 1960 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu aporu (Millet 
Meclisi 1/26; Cumhuriyet Senatosu 1/774) (S. 
Sayısı : 1004) [Dağıtma tarihi : 2 . 12 . 1967] 

4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/31; Cumhuriyet Senatosu 1/769) (S. 
Sayısı : 1005) [Dağıtma taihi : 2 . 12 . 1967] 

(Devamı arkada) 



5. — Oman Genel Müdürlüğü 1960 yılı Ke-
sinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/65; Cumhuriyet Senatosu 1/816) (S. Sayısı : 
1006) [Dağıtma tarihi : 2 . 12 . 1967] 

6. — Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı Ke-
sinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/27; Cumhuriyet Senatosu 1/817) (S. Sayısı : 
1007) [Dağıtma tarihi : 2 . 12 . 1967] 

7. — Orman Genel Müdürlüğünün 1962 yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/37; Cumhuriyet Senatosu 1/818) (S. Sa
yısı : 1008) [Dağıtma tarihi : 2 . 12 . 1967] 

8. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı Ke
sinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/50; Cumhuriyet Senatosu 1/819) (S. Sayısı : 
1009) [Dağıtma tarihi : 2 . 12 . 1967] 

9. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/35; 
Cumhuriyet Senatosu 1/761) (S. Sayısı : 1010) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 12 . 1967] 

10. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yık Kesinhesap 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/54; 
Cumhuriyet Senatosu 1/773) (S. Sayısı : 1011) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 12 . 1967] 

11. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1963 
Bütçe yılı kesinhesap kamın tasansmm Millet, 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/40; Cumhuriyet Senatosu 
1/762) (S. Sayısı : 1012) [Dağıtma tarihi : 
2 . 12 . 1967] 

12. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 
Bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/249; Cumhuriyet Senatosu 
1/763) (S. Sayısı : 1013) [Dağıtma tarihi : 
2 . 12 . 1967] 

13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 Bütçe yılı kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/46; Cumhuriyet 
Senatosu 1/764) (S. Sayısı : 1014) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 12 . 1967] 

14. _ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 Büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/52; Cumhuriyet Senatosu 
1/766) (S. Sayısı : 1015) [Dağıtma tarihi : 
2 . 12 . 1967] 

15. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 Bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/42; Cumhu
riyet Senatosu 1/765) (S. Sayısı : 1016) [Da
ğıtma taihi : 2 . 12 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 27 . 5 . 1935 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 içişleri Komisyonu raporu ve Anaya
sa ve Adalet Komisyonu mütalâası (Millet 
Meclisi 2/258; Cumhuriyet Senatosu 2/217) 
(S. Sayısı : 953 e ek) [Dağıtma tarihi : 

2 . 12 . 1967] 



Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 5 3 &'&•& 

27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram ve Genel tatiller hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu ve Anayasa ve Ada

let Komisyonu mütalâası (Millet Meclisi 2 / 2 5 8 ; 
Cumhuriyet Senatosu 2 /217) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 178) 

Millet Meclisi 
Genel Sekterliği 5.6. 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
2/258 

Sayı : 1540/7544 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 6 . 1067 tarihli 111 nci B irleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 27 . 5 . 1935 tarih ve 273D sayılı Ulusal bayram ve Genel tatiller hakkındald 
Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dari kanun teklifi, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. F. Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 16 . 3 . 1966 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 8, 11, 12, 15, 22, 25, 29, 5; ve 1 . 6 . 1967 ta.ilüi 98, 100, 101, 102, 105, 107, 109 ve 111 nci bir
leşimlerinde öncelik vo ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 178) 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 15.,. 6 . 1967 , 
Esas No. : 2/217 
Karar No. : 18 

Yüksek Başkanlığa 

27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram ve Genel tatil günleri hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair kanun teklifi ile ilgili bakanlık temsilcileri
nin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Tümü üzerin'de cereyan öden görüşmeler sonunda; gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuz
ca da uygun görülmekle "beraber, 1 nci maddenin 2 nci bendindeki «Şeker» Bayramı tâbirinin esa
sen bu bayramın Ramazan Bayramı olması hasebiyle «Ramazan» Bayramı olarak değiştirilmesinin 



Başkanlığa sunulur. 
Kâtip 

muvafık olacağı mülâhazasiyle 1 nci madde metni bir kelime değişikliğiyle ve -diğer maddeler aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek 
Başkan Sözcü 
C. Ortaç Ordu 

E. Ayhatı 
Konya Kırşehir 

S. Çumrah A. R.TJlusman 

ö. 

n. 

tzmir 
L. Bozeah 
Niğde 

A. Göktürk 
Sivas 

Z. önder 

izmir 
/ . Birana 

Sivas 
Tl. Söylemezoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanunun 1 nci maddesinin Anayasanın 19 ncu maddesine uygun olup olmadığının incelenmesi 

için Anayasa Komisyonuna iadesini arz ederim. 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8034 

îg İşleri KomVyoîiu Başkanlığına 

ilgi : 15 . 6 . 1967 gün ve 2/217/18 sayılı y 
27 . 5 . 1965 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram 

desinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine 
tarihli 79 ncu Birleşiminde, Cumhuriyet Senato-. 
Anayasanın 19 ncu maddesine uygun olup olmadı£ 
rine Anayasa ve Adalet Komisyonuna iadesine 1; 

Gereğini rica ederim. 

30 . 6 . 1967 

azınıza karşılıktır : 
ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci mad-
dair kanun teklifinin, Genel Kurulun 29 . 6 . 1967 
u Tabiî Üyesi Kadri Kaplan'm, 1 nci maddesinin 
mm incelenmesi hususunda verdiği önerge üze-
:arar verilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir, 

Mehmet İ) naldı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. 

Başkan vekili 

Cumhuriyet Senatosu 
içişleri Komisuonu 

Esas No. : 2/217 
Karar No. : 18 

4 . 7 . 1967 

Cumhuriyat Senatosu Anayasa vo Adalet 
Komisyonu Başkanlığına 

5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (D) ve (E) fıkralarının ele getirilmesine dair kanım teklifi, evvelce Komisyonu-
nrızca bir kelime değişik'ip-i ile kabri edilerek Yüksek Başkanlığa sunulmuş iken bu kere 
Genel Kurulun 29 . 6 . 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde; Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

27 
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Kadri Kâpîan'm bir önsrges'yle teklifin 1 nci maddesin'in Anayasanın 19 ncu maddesine 
uygun olup olmadığmm incelenmesi ta e'bedilmesi üzerine, Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
iadesine karar verilmiş bulunan dosyanın iliş u t e gönderildiğini arz ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Cahit Ortaç 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun mütalâası 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 29 . lî . 1967 

Komisyonu 
Esas No. 2/217 

Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddenin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunda görüşülmesi sırasında, bu kanun m 1 nci maddesinin, Anayasanın 19 ncu madde
sine aykırı olup olmadığının komisyonumuzca incelenmesine karar verilmiş ve bu karar gereğince 
komisyonumuzun 17 Temmuz 19G7 tarihli birleşinindc bu konu hakkında üniversitelerimizin bilim
sel görüşlerinin alınması uygun görülmüştü. Bu maksatla, İstanbul ve Ankara üniversitelerine ya
zılan yazılara Ankara Üniversitesinden cevap alm nr, ve kanunun Cumhuriyet Senatosunda görüş
me süresinin 5 Aralık günü son bulacağı dikkate alınarak İstanbul Üniversitesinin cevabının bekle
nilmesinden vazgeçilerek, Ankara Üniversitesinin mütalâası okunmuş ve mesele komisyonca görü
şülüp tartışılarak aşağıdaki sonuca varılmıştır : 

Anayasamızın 2 nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti, diğer niteliklerinin yanında aynı 
zananda lâik bir hukuk Devletidir, /naya^amr. 19 ncu maddesi beş fıkra halinde lâikliğin ne de
mek olduğunu açıklamış bulunmaktadır. Bu m a d lenm en önemli fıkrasını teşkil eden son fıkrada, 
«Kimsenin; Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din ku
rallarına dayandırma amaciylc, her ne suretle o\ıvrv, olsun dini veya din duygularını yahut dince 
kutsal sayılan şeyleri istismar edemiyecoği ve köTıy* kullanamıyacağı» yazılıdır. 

Türklerin İslâm dinini kabullerinden beri ulınal bir gelenek halinde kutlanmakta devam edi
len Kurban ve Şeker bayramlarının, bir millî bayram haline geldiği şüphesiz olduğu gibi, bu bay
ramlarda biı- kısım yurttnslnrm k^-ndi ir..ı~r1arnn göre bâzı dinî ibadet ve vecibeleri yerine getir
meleri de, nüfusunun yüzde 98 i İslâm dinine mensup yurttaşlardan kurulu Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 19 ncu maddesinde ifade edilen lâik1 il: prensiplerini ihlâl eden bir nitelik taşımamak
tadır. Bizzat Anayasa; 154 ncü maddesinde, Islan dininin esaslarını tanıtan, bu dinin doğru ve 
hurafelerden arınmış bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacını güden «Diyanet İşleri Başkan
lığı» nın kurulmasını ve bunun genel idare içinde yer almasını öngörmüştür. Anayasanın bu tutu
mu da dikkate alınmak suretiyle, Şeker Bayramı ile Kurban Bayramında tatil yapılması, Anaya
saya lâiklik açısından bir aykırılık arz etmediği gibi, bu bayramlardan bir gün evvelinden saat 
13,03 ten itibaren tatil yapılmasının da Anayasaya aykırılık arz etmediği aşikârdır. Bu kanunun 
kabulü, yüzyıllardan beri Türk ailelerinin arife günleri öğleden sonra, ebediyete intikal etmiş bu
lunan yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek, havram vesilesiyle gelecek ziyaretçiler ve ev halkı 
için bâzı mubayaalarda bulunmak gibi işleri rahatça yapabilmelerine imkân sağlıyacak, memur 
ve hizmetlilerin bu görevleri yerine getirebilmek amaciyle tervicedilmiyecek yollara başvurmalarını 
önliyeccktİT*. Her iki havramın arife gün! erir de yapılacak yarımşar günlük tatilin Anayasanın 
41 nci maddesinde öngörülen iktisadi ve sosyal hayatın «tam çalışma» esasına göre düaenleneceği-
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no..dair olan hükmüne de bir aykırılığı düşünülemez. Çünkü buradaki tam çalışma esası Devletin 
ve işverenlerin, çalışanlara yarım günlük kısmî bir iş (ingilizce tabiriyle part time) bir mesai 
değil, bütün iş gününü kapsıyan (full time) bir mesai sağlanmasını ifade eden bir hükümdür. 

Bu itibarla, arife günü öğleden sonra genel tatil olması, söz konusu 41 nei madde hükmünü 
da uzaktan veya yakından ihlâl etmez. Kaldı ki, l j Kanunu tatil günlerinde işçiye, arzu ettiği tak
dirde, daha üstün bir ücretle çalışma imkânlarım da vermektedir. 

Bütün bu arz olunan sebeplerden ötürü Komisyonumuz, Ankara Üniversitesi Anayasa Hukuku 
Sayın Profesörünün mütalâalarına katılmamakta ve söz konusu teklifin 1 nei maddesinin hem lâik
lik, hem de Anayasanın öngördüğü iktisadi ve sosyal hayat düzeni yönünden Anayasaya aykırı ol
madığı kanısındadır. 

Keyfiyet Yüce Senatonun Genel Kuruluna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

"-Başkan ^ 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Bu- rapor sözcüsü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Â. Artus 

Ilatay 
M. Dcliveli 

Sözcü 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

İstanbul 
E. Özden 

Sakarya 
M. Tığlı 

Tabiî Üye 
8. O'Kan 

Konya 
S. Çumralı 

lehleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Karar No. 2. 
Esas No. 2/217 

Yüksek Başkanlığa 

30 . 11 . 1967 

Geçen toplantı yılında selef komisyon tarafından 15 . 6 . 1967 tarihli ve 2/217 esas, 18 karar 
sayılı rapor ile Genel Kurula arz edilen, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram ve genel 
tatiller hakkındaki Kanunun ikinci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi, tekabbül için tekrar komisyonumuza gönderilmekle komisyonumuzun 30 Kasım 1967 
tarihli birleşiminde yeniden tetkik ve müzakere olundu. 

Bu defa yapılan görülmelerde söz konusu ilk rapor ve metnin tekabbül edilmesi komisyonumu
zun çoğunluğu ile kararlaştırıldı. 

Genel Kurulun tasviplerini arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan ve bu raporda sözcü 

Sivas Tabiî Üye Tabiî Üyo Bursa 
Z. önder Muhalifim Muhalifim C. Ortaç 

M. Ataklı " R. Aksoyoğlu 

K0"*!"*'"*, 
Muhal i fim 
A. Onar 

Niğde 
ü. A. Göktürk 

Ordu 
E. Ayhan 

Tokat 
A. Altuntaş 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METÎN 

27 . 5.1935 tarih re 2739 sayılı Ulusal bay
ram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de

ğiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. - , 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 
sayılı Ulusal bayram ve genel tatiller hakkın
daki Kanunun 2 nei maddesinin (D^ ve (E) 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — (D) — Şeker Bayramı; arife-
günü saat 13 de başlamak üzere üçbuçük gün. 
(E) — Kurban Bayramı; arife günü saat 13 
te başlamak 'üzere dörtbuçuk gün. 

MADDE 2 .— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kum
lu yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

27 . 5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bay
ram ve g3nel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de

ğiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 
sayılı Ulusal bayram ve genel tatiller hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin (D^ ve (E) 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2 .— (D) —Ramazan Bayramı; arife 
günü saat 13 de başlamak üzere üçbnçuk gün. 
(E) — Kurban Bayramı; arife günü saat 13 
te başlamak üzere dörtbuçuk gün. 

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

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 neü 
maddesi aynen kabul cdümiştir. 
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