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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

15 nci Birleşim 

26.12.1967 Salı 

1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 500:501 
2 . -GELEN KÂĞITLA ît 501:502 
3._SÖYLEVYEDEMEÇI.HE 502 
1. - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Vedat Âîi Özkan'ın; Kars'ta, Susuz iira-
sindeki lotam Karabete îlköğretmen 
okulunda meydana gelen hastalığın, Ba
kanlıkça yapılan tetlrikat sonunda, et
ten husule gelen bir gıda zehirlenmesi 
olup «Paratifo B.» olarak teşh's konduğu
na, alınan tedbirlerle ölüme sebebiyet 
verilmediğine dair demeci. 502 

2. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler
den Hidayet Aydıner'in; Ceza ve infaz 
sisteminin aksaklıklarına dokunarak, mah
kûmların çalıştırılmasına, orman yetişti
rilmesinde kendilerinden istifade edilme
sine, gazetelerdeki resimlere göro hapis
hanelerin bir dinlenme veri haline geldi
ğine dair rtemooi ve Adaİet Bakam Hasan 
Dinçer'in cevabı. 503:505 

3. - , Mardin Üvosi Abdûlkerim Saraç
oğlu'nun; Diyarbakır ve havalisi üe Ga-
ziantepve Kilis'te küçümsenmiyecek de-

Stoyfa 
recede çocuk felci hastalığının bulun-
duğunu'gasetekrdsn ve bölgeden istihbar 
ottiğine ve derhal gereUi tedbirlerin 
alınmasına dair demeci ve Sağhk ve Sos
yal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın 
cevabı. 505 

4. - BAŞKANLIK DİVANININ GE-
NEL KURULA SUNUŞLARI 505 

1. - 2558 sayıüı Hâkimler Kanununun 
5457 saydı Kanunla değiştirilmiş 63 ncü 
maddesi ile 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 77 nci maddesinin bi
rinci fıkrası ve bu fıkranın iptali sebe
biyle uygulama yeri olmıyan" son fıkra
nın da iptaline karar verildiğine dair 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
(3/652) * 505:506 

2. - Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, Kıbrıs 
konusunda bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/17) * * 506 

5. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 506 
1. - Af kanunu tasansımn Millet Mec

lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

I 
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Sayfa 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/453, 2/595, 2/550, 
2/599, 2/602; C. Senatosu 1/836) (S. Sa
yısı : 1063) 506:515 

2. - Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 
sayılı Kanuna cfı bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul oluran metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu." (Millet 
Meclisi V 2 7 4 ; Cumhuriyet Senatosu 
1/811) (S, Sayısı : 939 a ek) 515:517 

3. - Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun ban madde
lerinin deşt i r i lmesine ve bası maddeleri
ne fıkralar eklenmesine dair kenun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Gemici Komisyon 
raporu (Millet Malis i 1/218; Cumhuriyet 
Senatom 1/811) (S, S^ ı s ı : IGCT o ek) 517:524 
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Sayfa 

6. - SORULAE YE CEVAPLA? 

A! &;rA-l sovular vo cc;-^ ? 
1. - Curnhuryst Senatosu Denizli Üye

si Hüseyin Atmacamın. avans alamıyan 
memur ve hizmetlilere dair Başbakandan 
södü sorusu (8/M4) 

2. - Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı G*uz Bekata'nm, Kıbrıs mese
lesine dair Dışişleri Bakanından sözlü so-
rusu (6/413) 

524 

524 

524 

524 

o, - Cumhuryet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Kökerin, Bakanlık Müsteşar 
Muavinine dair Turizm ve Tanıtma Baka
nında sözlü sorusu (6/M7) 524 

4. - Cumhuriyet ' Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, Köy İşleri Ba
kanlığı teşkilâtına dair .özlÜ "sorusu ve 
Köy İsleri Bakanı Turçut Toker'in ceva
bı (6/418) "' 524:527 

5 . ' . - . Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Erdoğan Adalı'nın Büyükada'da Ta
rım Bakanlığı bütçesinden yapılan piknik 
yerine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (V-14Î» 527 

6 , ' - Cumhuriyet Senatosu Tabiî üye-
si Kâmil Karayel/oğlu'nun, ilâjlı buMav-
lann sararlarına dair Başbakandan'sözlü 
sorusu (6/479) ' 527 

7, - Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Eifat öztürkeine'nin, dış ülkelerde 
yaşıyan veya Türkiye'ye gelen vatandaş-
İanmıza dair Ba rakandan sözlü sorusu. 
( 8 / 4 ^ " 527 
* ' . 8 , - l Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem özden'in. Beykoz üee merke-

! zine yanılacak otomatik telefon "santrali-
1 ne *k« U l a ^ r m a B a k a r a d a ı sözlü so-
I - s v . (W&) 527 
I o , - ö u m h - i - t Bnz+ou fctanbul 
! Ü v - 1 i k r a r ı Ö.d^n'in. i f e c a t ^ m . art-
! - - m rfcir, T i ; a r i Bakarundan sörfü so-
! rusu, (6/163) 52i 

1. - GEÇ3N TUTANAK ĞSSTİ 

Kars Üyesi Mehmet Hazar; Kars'ın Susuz i Atatürk Ünivers i te yctkililer.nin de katılması 
ilçesi Kâzım Karabek'r Öğretmen Okulundaki İ i b kurulmuş bulunan bir hey?tin mahall nde 
zehirlenme olayı hakkında muhtelif ihtimaller ! t e t k i k i - v a n t - ı - v^r^m - r ı w - ^ - &-
üzerinde durarak, bu konuda HTÜmotin bir ! ^ ^ ^ ^ T H ^ İ ^ ' " ^ 
açıklama yapması lüzumunu belirtti. j "" * ^ " * ~ " 

Devlet Bakanı S a d * Tekin Müftüoğlu; Su- T a ™ * * * * * ^ ^ * * * M M u r -
su., Kâzım Karabekir Öğretmen Okulundaki ze- i «*** ile E r a i Mücadele ve Zira? E a r a n t n a O e -
hirienme hadisesin, tetkik etmek üzere Sağlık | nel Müdürlüğüne ha*lı kurum, okul ve kurulus-
Bakanhğmdan dört mütehassıs gönderildiğini, i lara döner sermaye verilmesi; 

- 5 0 0 -



C. Senatosu B : 1 5 

(L) 1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması; 
' 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa

retli cetvelde değişiklik yapılması; 
Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Ka

nunun,, bağlı cetvellerde değişiklik yapılması; 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa

retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı ve teklifleri görüşüldü ve ka
nunlaşmaları kabul olundu. 

26 . 12 . 1967 O : 1 

26 Aralık 1967 Salı günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 1615 te son ve
rildi. 

Bajkan Kâtip 
1. Ş. Ataşağun Ka^oım 

M. Camlıca 

Kâtip 
Benizli 

H. Atmaca 

İORULAR 

Yazü, sorular 
1. - Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi S i m 

Atalay'ın, baraj, kanal ve her türlü " tesislere 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/400) 

2. - Cumhuriyet Senaotsu Kars Üyesi S i m 
Atalay'ın, motorlu nakil vasıtaları ile yapılan 
nakliyata dair vasılı soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/401) ~ " 

S. - Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi S i m 
Atalay'ın, zirai kredi mikdarlarına dair yazılı 
rora önergesi. Ticaret B^ıanlığına gönderilmiş
tir. (7/402) 

4, - Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, posta " seferlerine daY yasılı soru 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/403) 

5. - Cumhuriyet Senaotsu Kars Üyesi S i m 
Atalay'm, asfalt " yollara dair vanlı soru 

2. - GELEN 

Tasanlar 

1. - Af kanunu tasarısının Millet Meclisince 
fcabul olunan metni (Millet Meclisi 1/453, 
2/595, 2/550, 2/599, 2/602; Cumhuriyet Sena
tosu 1/836) (Anayasa ve Adalet Komisyonu
na) 

2. - Gelir Vergisi Kanununun b â a madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/428; Cumhuriyet Senatosu 

önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderil
miştir. (7/401) 

*6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi S i m 
Atalay'ın, Halk Bankası tarafından her il için 
tahsis edilen plasmana dair vasılı soru öner
gesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/405) 

7. - Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özgiineş'in, muva^af askerlik hizmetini yap-

• mıyan bir vatandaşa dair yazılı som önergesi, 
Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
<7/408) 
" 8. - Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özfliineş'in, Ankara Kurtuluş Lisesine dair ya-
zılı' soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/407) 

9. - Cumhuriyet Senatosu Ü ™ i Meh-ıet 
Özgüneş'm. Kayseri Adalet b i n a c a dair ya-
z*. «oru ö n e r i s i , Adalet Bakanlığına gönde-
rilmişir. (7/408) 

KÂĞITLAR 

1/837) (Malî ve İktisadi îşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) 

Raporlar 
1. - Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano

nim Ortaklık " Kanununun ba.ı maddelerinin 
değiştirlmesüıe ve h»zı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/213; Cumhuriyet Senatosu 1/814) (S. Sa
yısı : 1001 e ek) 
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2. - D::eP Kömür Havzasında^ ocakların 
Devletce isletilmesi hakkında 3887 sayılı Kanu
na ek bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
vo Cumhurivat Senatosu Gscici Komisyon ra
poru. (Millrt Meclis: 1/274 fCumhuriyet Sena-
W 1 / 8 1 1 ) ( S . S a T O i : 9 9 9 a e k ) 

O : 1 

3. — Af kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve öıımhurivet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(MiUet Meclisi 1/453, 2/595, 2/559, 2/599, 
2/602; Cumhuriyet Senatosu 1/836) (S. Sayısı : 
1088) [Dağıtaıa tarihi : 23 . 12 . 1967] 

BÎRÎHCÎ OTURUM 

A ç ı l a a » a r t i : 15,00 

BAŞKAZT — Başkanvekili Fikret Turhaagi! 

K Â T Î P L E : Hüsc-yin A- ıaoa (De:.idi),Mehmst Oamlıca (Kastamonu) 

1 * - v - . ] • 

i. — Sajr ?y '. 7 /,»7 " ' j v 1 o _ ^ r t , r T^ , : r . v , rpl, Trvp,s-Y. o b r i , -
- i 1 L .Te 

BAŞKAN - Çoğunluğumuz vardır, 15 nei B i r c i m i 3cıyorum. 

3. — SÖYL3V- VS DE3VEEÇLER 

B A Ş K A N - 0 t o ü ı ^ V / l r u ı 3 . t r 3 : - 1 L : v a i - b i ' r ^ k k " j b - r oW< 
fas sistemnir r ^ c e L r i h ^ \ . ^ Şf^ ı A r±- ! i*\ De"Vl m ı h ^ ! SP ':k tedl .K i* . ı r -

felci h a k k ı n a - v ^ r • V ' . ı « — , — ' - . r - v : ~ - i : - - ~ r ^ - ^ 
süs istemişler^"r £ ^ ^ - - - - ^ \ ^ ^ ^ ^ e " - ' e 1 ^ - : 
dım Bakanı d i " ^ 'a - İr" . * 
lenmesi hakkı. 1̂  Y-k*ck Serato"• f - d -
m a k m a k s a d ı / l c ^ c r - ^ s M c b 3 t ™ ^ * - j <^e i î_ ^ bPno1 ^ ^ ı v I ^ ' , I t V 

" ' j 1 " -r- l— 3"" 1 " ' "i" - " n k - k ı r k i , 

Rarabe.H.- Î1J /o> ,, <> ' '< , ' > \ ,' 

ligin» dairem ı ! - - - ^ — - - - , - - P, — n 3 — ı 

BAŞEAN - - y - ^ S ~ - ^ ' - * . - t , . - 7 ı , , - / v 7 - ^ ~ r ,,-ii™s 

kan. • f ] . , ^ ^ j - " , i "T'--ı-r P O - - r ^ . Z . 1 T v l wı. 
S A ^ " r q - v " T Y ^ r î : , P - . ^ . n . - V ^ , ^ . ^ : r -

VEDAT ÂLİ OH-A7 r ^ v - r i K ^ ^ k . l n \ V " ' : l ^ : - "i 
- Muhtorca Pr-ı-n- m^hter-n s ı̂ •D-^ " ' ^ o -
ha-ta kada:- 8 , - ' l î - . ' - 3 - 7 î > - - ^ ^ . ^ - , : ? m ^ ^ - v r - . - v . , 
E â , m Karahekir î'Vo" ,t~er- Ok •" vıd" ' 'r c"- M — " - ı ^ - • " , ' - - "1 - v - r - r ',-
renci bir öğretmen ve Ur n.astahdem VG 2GD eğ- , £ a / a , -lo « . . ed5rlm. 

- 502 ~-
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2. - Cumhurbaşkamnca seeüen üyelerden 
Hidayet Aydiner'in; Ceza ve İnfaz siteminin 
aksakhldanna dokunarak, nuAkûmla.-n çaMt-
rüma^na, orman yetiştirilmesinde kendilerinden 
istifade edilmesine, gazetelerdeki resimlere göre 
hapishanelerin Ur dinlenme yeri kedine geldi 
ğine dair demeci ve Adalet Bakanı //«*,» Di». 
çer'in cemi,. 

BAŞKAN - Sayın Hidayet Aydmer, mah
puslar ve infaz .sistemi hakkında gündem ûm 
söz istemiştir. Buyurunuz efendim. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. ti.) - Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlar, ceza ve infaz sistemimizin aksaklıla
rının kötü neticeleri bilhassa son günlerde apa-
şikâr bir vaziyet almıştır. Siyasi suçlar hariç 
âdi suçların affı hakkuıda yaratılan fcötü gele
nek zaten cezaların tesiri terhibisini yani, kor
kutma ve suçtan çekinme endişelerini berta
raf etmiştir." Sultan Hamid'in filân tarihteki 
cülusunun senei devriyesi affa sebep Meşruti
yet çıkar affa sebep Cumhuriyet çıkar affa se
bep 'daha başkası s kar affa sebep filân parti 
kazanır affa sebep filân konüte gelir affa se
bep; mükerrirleri aftan istisna eder ertesi se
nemükerrirleri de affeder iki isçi tanıyorum 
iki kardeş tırnaklariyle çalışa çahşa 30 küsur 
bin lira nara kazanabildiler O vaMt kamyon 
ba ran ı Zâı bu buhrandan istifade e d ^ bir 
d o 7 a n X - ı I " b e n L e ^ u T ü L n 1tomvon verT 
ce&ndive iM kardeskUrisenelikTâhsulüT 
v î rian 30 000 h ^ h 7 d o l a ^ Ne kam" 
von 2 ne bLev Ceza mahtemTsine « S r i 
ür slbİası somlur' 2 2 ^ ^ ^ ^ » ^ 
de Tk Adam f!to ^J^JtoT™* 
kûroldum dîve i k L eder Ert^i ^ h - T t a 

S e n 
Siyasi suçlar hariç. Siyasi suçlar her vakit 

kabili af dır ; teamül ve insanî icaplar bunu 
gerektirir. 

Gelelim infaz şekline, cezanın infaz şekli
ne. Cezanın infaz sistemi ve vaziyeti bilhassa 
son hükümlerle ve onun tatbikatı ile ceza or
tada kalmamış ki, bir eğlence yeri halini al
mıştır. Fotoğraflarda, gazetelerde gördünüz, 
Vural mı, ne bir adam? Onun eğlence sahnesi
ni gördünüz. Ben bu yaşa geldim, daha böyle 
bir eğlenceye şalüdolmadım şimdiye kadar. Bu 

26 . 12 . 1967 O : 1 

nasıl ceza sistemi, bu nasıl terhip? Arkadaşım 
Âmil Artus'a demin sordum, Amerika'daki ce
za evlerini gezdin mi? Gezdim, dedi. Münferit 
bir odacık, yalnız kendisinin sığacağı ve yıka
nacağı küçük bir lavabo, demir kafesle kapa
lı, kimse ile görüşmez. Oturur münferid yer
de, yatar münferit yerde; çalışma yerine gider, 
inzibati... Ben 70 sabıkasıolan, hırsızlık suçu
na dair ilâmlar gördüm arkadaşlar çete halin
de dışarıda kumpanya kurarlar, hapse düşeni 
dışarıdan beslerler, orada âlem yaparlar, hattâ 
orada kumar oynarlar, envai ahlâksızlığı bir-
birine aşıhyan bir vaiyet. Halbuki Ânül Ar-
tus arkadaşımızın mahallinde yaptığı tetMkata 
göre böyle bir görüşme ve konuşma dahi mah-
dnt vaziyettedir İs icabı olarak iş saatine 
münhasır olmak,üzere konuşabilir , görüşebilir 

Arkadaşlar, Necdet Elmas", bilir inisiniz? 
Türkiye'de bilmiyen kalmamıştır. Bu gangster 
sanki bir kahramanmış gibi oraya gitmiştir, 
buraya gitmiştir. Bizim sayın matbuatımız da 
onu bir marifetmiş gibi teşvik edici vaziyette, 
30dan teşvik edici mahiyette bir kahraman-
mış gibi adım adım taMbetmiş, fotoğraflarını 
basmıştır. Bu kimdir? Bir gangsterdir. 

Arkadaşlar, her memleketin bünyesine gö-
re ceza sisteminin tatbik edilmesi lâzımgelir. 
Benim bir tezim var, eskiden beri 1937 sene
sinde ülkü Mecmuasının 47 nci sayısında neş-
retmişimdir, «Yurdumuzun ağaçlandırılması ve 
zirai hapishaneler» konulu... Memleket bir ta
raftan ağaçlandırmaya muhtaç; dağ, taş ağaç
landırmaya muhtaçtır, diye feryadediyoruz; 
sonra, mahpus efendiler yiyip, içiyorlar, oyun 
oynuyorlar envai reazlet yapıyorlar, onlara 
Mr fidanlık tesis edip de memleketin; meselâ, 
bugün Adliye Vekili arkadaşımızın Mebusu 
bulunduğu Konya'nın Hotamış Gölünün bir ke-
narında 4 - 5 000 dönüm bir araziyi mükem-
n d bir şekilde teli» çevirip orta yerinde bir 
Pdanlık tesisi suretiyle memleketi ağaçlandıra
cak Wr sistenıe niçin ridilmiyor? SeTt Bey za-
mamada KZM* boMeMr acık h a n e n e 
sirtZItatHktftaAiste^ TaJTvekffin 
d ^ Z J d f l T i ş aMmkalmıItT 

Arkadaşlar, şurada, Orta - Doğu Teknik Üni
versitesiyle, talebesiyle, elemanlariyle, onun bu
nun yardımı ile şu dağları terasman yapmış, 
ağaçlandırmak üzeredir. Ya bizim 50-60 000 i bu
lan'mahpuslarımızın, mevkuflarınuzın yardım-

— 503 — 
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lariyle biz şu dağlara bir fidan dikemez miy
dik? Niçin Adliye Vekâleti, için Ziraat Vekâ
leti bu "işte teşriki mesai edip de memleketi 
ağaçlandırmaya ve mahpusların çalışması sure
tiyle, açık havada çalışması sureüyle ahlâkla
rının düzelmesine yardım etmiyor da, eğlence 
sahneleri tertibedecek bir hamshane sistemi 
içinde kalıyor? 

HÜSEYİN KÂLPAKLIOĞLU (Kayseri) -
Teklifte bulun, teklifte. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) - Arka
daşlar, ben vaktiyle bu işi mebusken rahmetli 
Osman Şevki Beye de intikal ettirdim. Ben bu 
fidanları nereden bulacağım diye sordu, Ne ga-
rh> bir cevaptır ki, arkadaşlar, kendisine söy
ledim, dedim ki, şu Devlet yollarının etrafına, 
kenarına birer ağaç dikseydin acaba sana kaç 
milyar ağaç lâzımdı"? 

Binaenaleyh, ağaçlandırma da fidanlıklar 
yolu ile olur. Fidan olmayınca ağaçlandırma ol
maz ve ağaçsız memlekete kâfi gelmez bu. Ev
velâ fidan yetiştireceğiz, sonra mahpusların, 
mekteplerin, askerlerin yardımı ile ve hattâ 
hepimisin yardımı ile gayrıkabili ziraat olan 
fakat ağaç dikmeye müsaidolan yerlere ağaç 
dikeceğiz. Memleket böyle ağaçlandırılır arka
daşlar. Yoksa, Orman Umum Müdürlüğünün... 

BAŞKAN - Cezalar ve infaz sistemi hak
kında konuşuyorsunuz... 

HİDAYET AYDINER (Devamla) - Mev
zu mahpusların bu kötü vaziyetinden, kötü 
ahlâki vaziyetinden, birbirlerine ahlâksızlık aşı-
lıyan, hariçte hırsızlık yapıp, dâhildeki, hapis
hanedeki^" besleyici vaziyetten kurtarılması 
içindir. 

Binaenaleyh, Hükümetin; Ziraat Vekâleti 
ile Adliye Vekâletinin bu hususta tedbir alma
sını, bilhassa 70 sabıkası olan bir hırsızın İs
tanbul'da yaşatılmamasını rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - Sayın Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer, buyurunuz, efendim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNCEB (Af
yon Karahisar Milletvekili) - Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; gündem dışı k o n c a n de
ğerli arkadaşım cezaevlerindeki' duruma ve 
bu arada infaz sistemimizin icaplarına temas 
eden bir konuşma yaptılar. Filhakika ceza evle
rimizde son günlerde bâzı müessif hâdiseler 

olmuştur. Bunların tekerrür etmemesi için 
ciddî" tedbirler alınmıştır. Ancak şurasmı 
hsmen ifade etmek isterim ki, dünyanın 
her tarafın ceza evlerinde bu nevi hâ
diseler, bu nevi firar olayları ve bu nevi üzü
cü neticeler doğmaktadır ve her cemiyet bu 
novi hâdiselerle karşı karşıya kalmaktadır. 

Bizim infaz sistemimizi gelince, infaz siste
mimiz mahkûmların İslahı, terbiyesi ve mahkû
miyetlerini bitirdikleri zaman cemiyete ve aile
lerine faydalı bir insan olması esasına dayan
maktadır. Bu esası sağlamak için de mahkûmlar 
/e tutuklular cezaevi içerisinde eğitime tabi 
tutulmaktadır. Cezaevlerimfede ilkokullar var
dır. Hattâ Ankara'da bir cezaeviınizde ortaokul 
>esis edilmiştir ve bütün eezaevierimizde Milli 
jğitimin memur ettiği öğretmenler, okur - ya
lar olmıyan mahkûmları okur - yazar hale 
k i r m e n i n gayreti içindedirler. Ayrıca kendile
rine konferanslar verilmekte, ahlâkî telkinler 
yapılmaktadır. Bütün bunlann dışında da mah
kûmları çalıştırmak suretiyle hem vakitlerini 
kötü şeyler düşünmekten ve kötü şeylerle meş-
«•al olmaktan uzakbştırmak suretiyle müsbet 
^ir istikamete h a r c a r l a r ı , hem de bir iş ve sa
nat sahibi olmalarını temin etmek suretiyle de 
^ h a m i y e t l e r i bittikten sonra evlerine ve 

belerine döndükleri zaman bir işin adamı ol
l a r ı n ı teinin etmek için çalışılmaktadır Bu 

maksatla açık cezaevleri tesis' edilmiştir. 

Arkadaşımız burada ağaçlandırmadan bahis 
uyurdu, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde zi-

^ a t esasına göre tanzim edilmiş" açık cezaev-
lorinüz mevcuttur. Burada ağaçlandırmadan 
mtun da ziraatın her oeşidi üzerinde ve açık 
i ava i a mahkûmlarıma 'çalışmaktadırlar, istih
salimize bir şey katmaktadırlar. Binaenaleyh, 
ledikleri şey emniyet ölçüleri içerisinde mu
ayyen sahada yapılmaktadn- ve bugün bu yeni 
yeni ziraat cezaevleri tesis edilmek suretiyle 
ie inkişaf haline ve genişletme istikametine gö
türülmektedir. Onun dışında cezaevlerinde muh
telif is kolları ve atölyeler tesis edilmiştir ve 
orada "mahkûmlar c^şı r lar . Bu iş dallarını te
ker teker sayarak "vaktinizi almak istemem. 
Yalmz bir fikir vermek için şunu ifade edeyim 
ki, Türkiye'de buPİİn 12^000 mahkûm çalışır 
halde. Gayemiz; bütün mahkûmları calıs"tırma 
imkânlarım hazırlamaya matuf olarak" genişlet-
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inektir. Binaenaleyh, arkadaşımın arzu ettik
leri şeylerin tatbik sahasında olduğunu kendi
lerine arz ederek cevaplamak isterini. Cezaev
lerinin, hâdiselerin üzücülüğüne rağmen, te
kerrürüne mâni tedbirleri almakta olduğumu
zu ve aldığımızı sözlerimin başında arz etmiş
tim, teşekkür ederim. 

3. - Mardin Üyesi Abdülkriim Saraçoğlu'
nun; Diyarbakrr ve havalisi ile Gaziantep ve Ki
lis'te küçümsenmiyecek derecede çocuk felci has
lığının buhmduğuuu gazetelerden ve bölgeden 
istihbar ettiğine ve derhal gerekli tedbirlerin 
alınmasına dair demeci ve Sağhk ve Sosyal Yar-
dun Bakam Vedat Âli Özkan'ın cevabı, 

BAŞKAN - Gündem dışı çocuk felci hak
kında Sayın Abdülkerim Saraçoğlu buyurun. 

ABDÜLKERİM SARAÇOĞLU (Mardin) -
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; son bir 
kaç günden beri basından ve o muhitlerden ge
lenlerden öğrendiğime göre 400 hastalık vak'a-
siyle başta Diyarbakır ve havalisi olmak üzere 
Ântep ve Kilis'te kücümsenmiyecek derecede 
çocuk felci hastalığı^ vakası tesbit edilmiştir. 

Bu bütün dünya tarafından tanınan, odak 
ve grup epidemileri yapan seyri ve bıraktığı 
(zekî geriliği, aptallık ve etraf felçleri) gibi 
şekilleri ile fert, aile ve nihayet cemiyet için 
ıstırap kaynağı olan sosyal ve ekonomik ehem
miyeti haiz tehliken bir hastalıktır. 

Bu hastalık, virüsü tabyan insanların ağız, 
boğaz ifrazatiie ve onun "feçesüe bulaşan su, 
sebze ve meyvalarla insandan insana geçer. 

Bu hastalığı yapan virüsün - 70° de 12 ay 
gibi uzun bir müddet canlı olarak yapabi lmesi 
ve hastalık portörlerini bir muhitten diğer bir 
muhite nakleden, asrımızın nakil vasıtalarının 
sureti ilâve edilirse, bu hastalığın bulaşma 
istidadı ve tehlikesinin büyüklüğü hakkındadır 
fikir verir kanaatindeyim. 

4. - B A Ş K A N L I K DİVANININ 

1. - 2556 saydı Hâkimler Kanununun 5457 
saydı Kanunla değiştirilmiş 63 ncü maddesi üe 
45 sayılı- Yüksek EalMer Kurulu Kanununa 
77 nci maddesinin birinci fıkrası ve bu ffkranın 
iptali sebebiyle uygulama yeri olmıyan son fık-
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Şayet basında yer aldığı gibi Diyarbakır'da 
400 kadar vaka tesbit edilmişse ki, - teşhir ve 
iesbit edilmiyen vakalarla beraber bu rakamın 
ook üstünde olabilir - hastalığın daha fazla 
yayılmasını önlemek hakımından, bulaşmaya en 
müsait çağlardaki çocukları aşılamak ve muhit
te lâzmıgelen diğer^ koruyucu tedbirleri almak 
için Sağlık Bakanlığının faaliyete geçmesi lâ
zımdır kanaatindeyim. Edindiğim malûmata 
göre ilgilileri ikaz bakımından bu konuşmayı 
yaptım. 

Yüce Senatoya saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN - Cevap vermek üzere Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanı Sayın Vedat Âli Özkan 
buyurun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) 
- Muhterem Başkan, mrihterem senatörler. 
çocuk felci hastahğmın bir salgın halini aldığı 
gazetelerden bizim de nazarımıza çarpmıştır. 
Yalnız Gaziantep ve Diyarbakır olaylarında vu-
kubulduğu iddia edilen bu hâdise üzerine Ba
kanlık olarak ve mahallî sağhk teşkilâtı ola
rak çok ciddî bir şekilde bir haftadan beri 
eğilmiş bulunmaktayız Hâdise gazetelerin yaz
dığı şekilde değildir tamamen aksinedir Mem-
leketimiz çocuk felci hastalığının hakikaten bol 
olduğu bu iki mahalde biz bu yaz % 92 nisbe-
tinde mahallin çocukları aşılamış bulunmak
tayız Son vakalar Gaziantep'de '60 civarında
dır 51 de Diyarbakır'dadır ve yalnız bu mer 

1 kedere ait debidir civardan da gelen ve oraya 
I ihbar şeklindi intikal eden hasta l ı lardan iba 
I rettir Gazetenin yazdığı şekilde bir sahmı su 
I retikatiyedemevzuubahisdee-ildir Tekrar edi 
! yorum çocukların % 92 ine aşı. yapılmıştır 
i Ayrıca 4 milyon dozluk yeni aşı da tekrar ma* 
' halline sevk edilmiştir Çocukların son asılan 
i için de hazır hale g e t i r L i ş t i r S a y l a r ı m l a 
! arz ederim. * . 

1 BAŞKAN - Gündeme geçiyoruz efendim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

[ ranm da iptaline karar verildiğine dair Anaya-
\ sa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3/652) 

! BAŞKAN - Anayasa Mahkemesinin bir 
| tezkeresi vardır, okutuyorum. 

— 505 — 



C. Senatosu B : 15 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Danıştay Beşinci Dairesince, 2556 sayılı 

Hâkimler Kanununun 5457 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 63 ncü maddesi üe 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesinin 
Anayasaya aykırı olduğundan bahisle iptali iti-
raz yolu üe istenmiş olmakla yapılan inceleme 
sonunda : 

1. 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 
sayılı Kanunla değiştirilmiş 63 ncü maddesinin 
iptaline, 

2. 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun 77 nci maddesinin dâva konusu birin
ci fıkrasının iptaline, 

3. 77 nci maddenin birinci fıkrasının iptali 
dolayısiyle uygulama yeri kalmıyan son fıkra
sının da 44 sayılı Kanunun 28 nci maddesi uya
rınca iptaline, 

4. iptal hükümlerinin 15 . 6 . 1968 günün-
de yürürlüğe girmesine; 

18 . 12 . 1967 gününde esas 19Ö8/B1 - Karar 
1967/45 sayı ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
ibrahim Senil 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN - Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilmiştir. 
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2. - Cumhuriytt Senatosu Tabiî Üyesi Kad 
ri Kaplan ve 4 arkadaşının, Kıbrıs konusuna* 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/17) 

BAŞKAN - Beş sayın üye tarafından ve
rilmiş genel görüşme talebini ihtiva eden bir 
yazı vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kıbrıs'ta son olarak 15 Kasım da meydana 

çıkan saldırı olayına karşı Hükümetin po
litikası tutumu ve davranışı ile sonradan gi
rişilen politik ve doplamatik faaliyetlerin ve 
Kıbrıs konusundaki Hükümet politikasının ay
dınlığa çıkarılması için bir genel görüşme açıl-
masını arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Tabu Üye 
Kadri Kaplan Haydar Tunçkanat 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız Fahri özdilek 

Tabiî Üye 
Muzaffer Yurdakuler 

BAŞKAN - Genel görüşme açılması iste
ğini havi talep okunmuştur Gelecek birleşime 
alınacaktır. 

Bir takrir vardır. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. - Af kanunu tasarısının Millet Meclisin 
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 
M&cUsi 1/453, 2/595, 2/550, 2/599,2/602; Cum
huriyet Senatosu 1/836) (S. Sayısı : 1066) (1) 

Yüksek Başkanlığa 
Mület Meclisince kabul edilerek Cumhuriyet 

Senatosuna gelen 1066 sıra sayılı af kanunu ta
s a n a tabedilip sayın üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. 

önemine binaen Gelen Kâğıtlara ekten Gün
deme alınarak sözlü sorulardan önce, önceHik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı 
Aydın 

Osman Saim Sarıgöllü 

(1) 1066 S. Sayılı basmayazı tutanazn so-
nundadr.. 

BAŞKAN - Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Gelen evraka ek evrak
tan gündeme alınıp öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN - Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Karunun tümü üzerinde A. P. Grupu adına 
Sayın Şeref Kayalar. Buyurun efendim. 

Sayın Çumralı Grup adına 

ADALET PARTİSİ G3TJPTJ ADINA ŞE-
HEF KAYALAR (Bursa) - Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 20 - 21 Mayıs 1963 olay
ları mahkûmlarından geri kalanlarının da affı 
hakkında Hükümetten gelen ve Millet Mecli
since kabul edilen metin, hepimizin arzuladığı 
ve beklediği bir kanundur. 
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Yata» geçmişte, bu çatı altında affm «at
let ve ulvivoti hakkında bir çok konuşmalar ol
muş, çok güzel sözler söylenmiştir. Bekledikle
rine ulaşanlar ve kavuşanların arada söylenmiş 
acı ve yersiz sözleri unutmaları gerekir. Ben 
do Grupum «fana konuşurken, bu gereğe say
gı göstereceğim ve her'şeyden önce bu kadar 
kısa zamanda böyle bir'affın şartlarını sağla
yıp onu yurdumn» kazandıranları tebrik ede
rek sözlerime başlıyacağmı. 

Bu afim ilk kademesi olan 780 sayılı Kanu
nun müzakereleri sırasında, bundan tam bir yıl 
beş ay önce bu kürsüden muhterem Heyetinize 
hitabederkeıı 20 - 21 Mayıs olayları dolayı-
siyle (1) numaralı Askerî Mahkemenin verdiği 
kararın 172 nci sayfasından «fikir ve kanaat 
mahiyetini taşıyan sözlerin mahkûm edüemiye-
ceğini» ifade eden cümleyi okuduktan ve bu 
olyalara katılanlardan pek büyük bir kütlenin 
cesa «-örmediğini belirttikten sonra söylemiş ol
duğum sözleri kısaca, müsamahanıza sığınarak 
aynen tekrarlıyacağım : «Mahkûmlardan ceza
ları pek hafif olanlar esasen çok önce meşru
tan tahliye edildiler. Mütebakisi bu Af Kanu
nundan geniş mikyasta faydalanmaktadırlar. 
Geri kalanların durumu tamamen başkadır. Biz 
adında onların tamamının hürriyet ve hakları
na kavuşmalarını can ve gönülden isteriz. Esa
sen bu yola yalnız budama çıkmamışlardı. 
Fulleri 146 ncı maddenin istisnasız tatbikini 
gerektiren âdi suçtan ibarettir Hükmü, nor
mal mahkemeler verdi, siyasi mahkemeler de
ğil Bütün kanuni yollardan "faydalandılar 
Bundan ötesi askerî disiplin, asayiş memleketin 
huzuru p-ibi bir cok şartlan ile yurdun emniyet 
ve asayismden' sorumlu mercileri de 'ihtiva 
eden' icranın takdirine baüh bir keyfiyettir 
Zaman ve şartları gelince geride kalanların 
hürriyetlerine 've haklarına kavuşmaları için 
elbette gerekli teşebbüsler yapılmalıdır.» ' 

işte muhterem" arkadaşlarım; Bu af, bekle
diğimiz ve arzuladığım*; bir şeydi derken, 
Onmam ve şahsım a*na bunun yazık bir deli
lini de sunmuş oluyorum. 

780 sayılı Kanun konuşulurken, Yassıada 
hükümlülerine hürriyetten'başka üstelik bâzı 
haklarm da verilmesini çok görenler, bunu şid
detle tenkidedenler olmuştu. İşte huzurunuz
daki kanım da hürriyet ve hakkı beraber geti
riyor. Bunu sevinçle ve tüvitte karşı l ıyor . 
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Hürriyet başlı başına bir nimettir, pek bü
yük bir nimettir. Fakat yalnız basma hürriyet 
yani çalışma hürriyetinden yoksun bir fenanın 
sadece hapisane dışında dolaşma serbestliği 
mamanda bir hürriyet, eli kolu bularak salı-
verilmiş bir insanın hürriyetidir. Yaama mec
lisleri insanlara bozulan sağdıklarını, kırılan 
ellerini iade edemez. Fakat hürriyetlerini, ça
lana hürriyetlerini geri verebilir. İşte bu ka
nun onu da hürriyetle birlikte veriyor. Biz de 
onun için bu kanunu (beklediğimiz, özlediğimiz 
kanun) diye alkışlıyoruz. 

Sözlerinim bu'noktasında bir önemli soruna 
işaret etmek isterim : 20 - 21 Mayısta işlenen 
suç siyasi mi idi, âdi suç mu idi? «taslardan 
bir kısmının, bir iki müstakil ve siyasi mahiyet
te maddesi bulunan 780 sayılı Kanunla affedil
miş olması, orada dâhil her sucun siyasi nite
lik almasına yeterli midir, değil midir? Bugün 
artık bunlara tartılmasına meydan verme
mek lâzımdır. 

Şimdiye kadar yapıldığı gibi, yendi kıyas
lamalara ise hiç gitmemelidir. Bu, müzakerele
re başka bir istikamet verebilir. Bu hususu be
lirttikten sonra, memlekette beklediğimiz hu
zur ve güven şartlarının yeni bir müjdecisi olan 
bu kanunu, elele ve kardeşçe çalışma devresini 
aşan âdeta unutulmuş bir'hayatm başlangıcı 
olarak da selâmlamak isterim. Bu başlangıcı 
geliştirerek beklenen mesut hedeflere ulaş
m a d a müşterek gayretlerimizin meyvesi ola
caktır. Tutanaklara geçen bu samimî dilekleri
mi yakın gelecekte sizlere hatırlatma ümidi 
bana şimdiden heyecan vermektedir. 

Cumhuriyet Senatosunun saym üyeleri, biz 
ominiz M; Devletin ellerine vordlği silâhlarla 
ve ateşle devirmek üzere ayaklandıkları bir 
Parlâmentonun kendilerine uzattığını bu şef
kat ve âtifetin mâna ve değerini, hürriyet ve 
haklarına kavuşacak olanlar ve onların yolmm 
.-ödeyenler yaşadıkça unutmayacaklardır. Kıy-
metli oylarınız sizlerin de aynı güven içinde 
olduğunuzu gösterecektir. 

Af, Tanrı kaynağından kuvvet alan bir gü
vendir. Bize onu dile getirme fırsatını bahşe
den kanunun, hizmetinde olduğunu asiz mil
letimiz için hayırh ve uğurlu olmasını dileye
rek Grupııın adana hepinizi saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Grup ve şahıslan adına söz 
alan sayın senatörleri arz ediyorum. Sayın Hay-
ri Mumcuoğlu C. H. P. grupu adma, Sayın 
Ssdat Camran G. P. Grupu adına Sayın Âmil 
Artus Kontenjan Grupu adına, Sayın Kadri 
Kaplan M. B, Grupu adına. 

Şahısları adma söz alan sayın üyeler ise 
Sayın Onat, Sayın Ucuzal ve Sayın Tığlı. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) -
Ben de rica ediyorum. 

BAŞKAN - Evet Sayın Kalpaklıoğlu. 
Söz'sırası G. H. P. Grupu adına Sayın Hay-

ri MumcuoiHundadır, buyurun efendim. 
HAYBİ MÜMOÜOĞLU (Tekirdağ) - Sa

yın Başkan Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri, tarihimizde 20 - 21 Mayıs 1963 silâhl: 
ayaklanması olarak geçen olayın faillerinden 
bugün ceza evlerinde kalan M vatandasın afla
rını öngören tasarı üzerinde C.H.P. nin görüş-
lerini sunmak üzere huzurun-ozdayım. Hiç şüp
he yok İd, bir af tasarısı üzerinde birçok şey 
söylenebilir. Hele siyasi nitelikte olan af tasa
rısı üzerinde çok söz söylenir. Ancak bu tasarı
nın karşısında hiçbir fikir ve beyanata rasla-
namadığmdan mâruzâtımı kısa keseceğim. Ger
çekten bu konuda komisyonlarda ve Yüce Meo-
Ustorde oyarliM göriiimüştür Siyasi partileri
mizin g ı i l a n m J n ve bağımsız" parlömanter-
lerin Vu brr>,mel=rini yem Ar-ay^amızın aziz 
yurdumuza getirdiği demokrata düzenin s a 
lam bir zemin üzerinde b u l u n d ı ^ n belirtfsi 
»varak bundan büyük memnunfuk " duyduğu-
muzu hemen kay ıdeLk isterim 

Aziz arkadaşlarım, tasarının açıklanmasın
dan çok kısa bir süreden sonra Yüce Meclisten 
geçirilmiş olmasını yerinde bir tedbir olarak 
mütalâa 'ettiğimiz gibi, dün akşam Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda arz ve teklif ettiğimiz 
veçhile bup-ün Senatoda da bütün islerden önce 
ivedilikle müzakeresine başlanmış 'olmasını da 
Gruupmuz olumlu karşılamaktadır. 

Değerli senatörkr, tasarı yürürlük madde
leri de ayrı olmak üzere iki fıkrayı kapsıyan 
tek bir maddeden ibarettir. Tasarının gerekçesi 
de hukukî değer taşımıyan hiçbir fikre "ve 
beyana yer verilmemiş olması itibariyle de tak
dire değor bir karekter taşımaktadır.' Maddenin 
ilk fıkrası ceza evlerinde kalan 24 talihsiz vatan
daşımızın P-enel af niteliğindeki bir af ile ser-
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best hayata dönmelerini öngörmektedir, iki 
fıkrasındaki kayıtlar bu 24 kişinin Orduya dön
melerinin mümkün olmadığını, şartları haiz ol
duğu takdirde yedeksubay olabileceklerini tes-
bit etmektedir. Her iki fıkranm yukarıdaki mâ
ruzâtımın ışığı altında da isabetli olduğunu 
tekrar belirtirken, tasarıya tümü ile Grupu-
muzun olumlu oy vereceğini arz ederken, çıka
cak kanunun milletimize ve bundan yararlana
cak vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olma
sını diler saygılarımı sunarım efendim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Se-
lat Çumralı, Buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA SEDAT ÇUMRALİ 
;Konya) - Sayın Başkan, muhtara arkadaşla
rım; 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı mah-
mm dilmiş olup, Iıe.-iemeli affa tabi olanların 
kinci kumının da bu tearıyla affa mazhar ol-
malarmı Güven Partisi olarak memnuniyetle 
karşılıyoruz. 

Arkadaşlarım: 
Milletlerin siyasi tarihlerinde görüldüğü 

üzere ihtilâller daima yeni bir ihtilâle yol a c 
nıstır. Bizde de öyle olmuştur. 27 Mayıs' ihtilâ
linken sonra 22 Şubat, 21* Mavi» ihtilâl tesel,-
üsü ve ihtilâli de bu değişmez tarih teralinm 

yeni bir örneğini daha vermiştir. 

ihtilâl teşebbüsleri, 27 Mayıs gibi ortam mü-
-,ait bulunmadığa daima hüsranla sonuçlanış
tır. * * " 

Bu tasarıyle 27 Mayıs ihtilâlinden sonra, 
anayasa dışı tutumlarından dolayı cismani ce-
mya mahkûm olanların tümü, Türk Milletinin 
şefkat ve âtifetine nail olmuş bulunmaktadır. 

Bu tasariyle memleketimizde huzur ve sü
kunun tam olarak iadesi esas olarak alınmış
tır. 

Vatandaşlar arasında kin, düşmanlık ve far-
Smlıklann tam olarak kaldırılması için cismani 
ceza ile mahirini olup da siyasi hakan iade 
edilmiyenlerin de biran önce' bu âtifetten fay
dalanması gerektiği kanaatindeyiz. 

Bu düşüncelerle kanun tasarısına Güven 
Partisi Senato Grupu, müsbet oy kullanacak
tır. Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Al-

| kışlar).' 
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BAŞKAN - Kontenjan Grupu adına Sayın 
Âmil Artüs. Buyurun efendim. 

KONTENJAN GRUPU ADINA ÂMİL AR-
TÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) - Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, önümüzdeki ta
san 20 - 21 Mayıs olaylarına katıldıkları için 
hüküm giymiş olanlardan evvelce çıkmış olan 
780 sayılı Af Kanunundan kısmen faydalan
mış bulunanları içine alan bir genel af tasa
rısıdır. Bu tasarıda yer almış bulunan 24 va
tandaşımız, bundan evvel çıkmış olan 780 sa
yılı Af Kanununda bir özel affa mazhar ol
muşlardı. Fakat cezalarının bakiye kalan kıs
mını çekmekte devam ediyorlardı. 

Genel af, hem cezayı düşüren, hem de 
bu ceza mahkûmiyetinin bütün'neticelerini or
tadan kaldıran bir sebeptir. Genel af, cemi
yetin yüksek menfaatleri düşüncesine dayanır. 
Affın kapsamına giren kimselerin cezalarını 
çekmeye devam etmelerinde artık içtimai fay
da kalmadığı, hattâ bu olayların unutulma-
sında cemiyetin sükûn ve huzurunu sağlamak 
ve fikirleri yatıştırmak gibi faydalar bulundu-
ğu düşünülür 

Genel aftan yararlanan kimselerin artık ce
miyet için bir tehlike teşkil etmedikleri, içti
mai bünyenin ve rijimin onlardan artık çekine
cek bir tarafı bulunmadığı fikri de genel afta 
mevcuttur. 

Biz 20 - 21 Mayıs olaylarına katılmış olan 
ve bugün ceza evlerinde sayıları 24 kişiden i te. 
ret bulunan kimselerin evvelce 780 'sayılı Af 
Kanunundan yararlanan arkadaşları gibi bir 
genel aftan faydalanmalarım grup olarak mem
nuniyetle karşılıyoruz. Hükümet 780 sayılı Af 
Kanununun görüşülmesi sırasında 21 Mayısçı-
ların kademeli olarak aflarını öngördüğünü 
ifade etmiş ve o kanunla bir kısım cezaları af
fedilmekle beraber, ceza evlerinden çıkaımya-
cak olanlar hakkında da memleket şartları mü
saade eder etmez yakın bir tarihte bir af ka
nunu getireceğini va'detmişti. Aradan geçen 17 
aylık bir süreden sonra bugün Hükümetin va'-
dini yerine getirerek bu kanunu Yüksek Huzur-
lannıza sevk etmiş olmasından dolayı kıvanç 
duyuyoruz ve bu bakımdan Hükümete müte'-
şekMriz. Gerçekten 21 Mayıs olaylarından hü
küm giymiş olanların son bölümünü teşkil eden 
bu talihsiz' kimselerin ceza evlerinde kalmala
rında artık içtimai bir fayda yoktur. Bugün-

kü sosyal şartlar altında bunların rejim için 
bir tehlike teşkil etmeleri de söz konusu de
ğildir. Bu sebeplerle grupumuz kanun tasarı-
sının lehinde oy kullanacaktır. Kanunun mem
leket için hayırlı olmasını temenni eder, Kon-
tenjan Grupu adına hepinizi saygiyle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - M. B. Grupu adına Sayın Kad-
ri Kaplan, buyurunuz. 

M. B. GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN 
(Tabiî Üye) - Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; bir ıstırap kaynağı haline gelmiş olan, 
müzmin bir hale gelmiş olan bu konu hakkın-
da Hükümetin almış olduğu kararı ve bu kara
rı uygulamadaki hızlı ve anlayışlı davrams.nı 
grupum adına takdir ve şükranla karşılarım. 
Bu meyanda gerek Millet Meclisinde ve gerek-
se burada şimdiden gözüktüğü gibi iktidar gru-
punun kendi Hükümetinin getirdiği bu mese
lede çok anlayışlı ve destekleyici bir yolda 
gözükmesi ayrıca memnuniyeti muciptir. Ken-
dilerine bu bakımdan da takdir ve teşekkür his
lerimi sunmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bunun getirilmesi 
takriben 13 - 14 gün önce grup olarak son kez 
vermiş olduğumuz bu konudaki af teklifinin 
gerekçesinde izah ettiğimiz sebepler bakımın-
dan bizce çok yerinde olmuştur. Bundan dola
yı bu sebeplerden bir, ikisine pek kısa olarak 
temas edip huzurlarınızdan aynlmak istiyorum. 

Bu yerinde olmuştur. Çünkü, 27 Mayıstan 
sonra ilk Parlâmentonun kurulmasiyle birlik
te af hususunda yapılmış olan yoğun ve ara-
lıtaız faaliyetler sonucu siyasi şekilde adlan-
dmlan mahkûmlardan hemen hemen hepsi baş
ta kademeli olarak, sonra toptan olarak gerek 
Meclisin, gerekse Cumhurbaşkanının yetkile
riyle hürriyetlerine ve eskiden kaybetmiş ol
dukları haklarının bir kısmına tamamen ka
vuşturulmuşlardır hattâ siyasi konuyla ilgili 
olmamakla beraber mahiyet itibariyle âdi suç-
lular dahi tamamen bunun dışında kabul edil
memiştir doğrudur ve buna bir nihayet ver-
mişti. Siyasi istikrar ve sosyal yarar terimi ve 
kavramı bu teşebbüsün öncülüğünü yapmıştı 
Ama iki sene evvel son defa getirilen 780 sa-
yıh Af Kanununda 21 M a l ı l a r d a n bir fa* 
mı ki kaynak do*us şümum ve maniyeti 
k a r i y l e a y n ö l m u s ^ s a dahi cezamXûmi 
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yellerine esas olan fül ve hareketleri dolayı-
siyle aym madde ile mahkûm edilmiş olan 21 
Mayısçıların bir kısmı bu sosyal yarar ve si
yasi istikrar kavramının dışında bırakılmıştı. 
Ve o zaman Adalet Partisinin sözcüleri de dâ-
hil, demin de bahis buyurdular, diğer birçok 
parti sözcüleri ve Hükümetin de yetkilileri o 
zaman üstü açık - kapalı bu eşitsizliğe iştirak 
etmişler; gelecek devre içinde" kısa bir zaman
da bunların da affı yoluna gidileceğini burada 
açıkça beyan etmişlerdi. Geçen zaman efkârı 
umumiyeyi ve bu * kişileri üzüyordu tabiî. On
ları ıstıraplariyle başbaşa bırakmanın kolay 
olmadığını taMir edersiniz. Hükümet işte bu 
şüpheleri ortadan kaldırıcı ve son davranışı 
le çok haklı yerinde ve teşekküre sayan bir 
tarzda hareket etmiştir * 

Sevgili arkadaşlarım, tabiî 24 kişi olarak 
kalmış olan bu vatandaşları kendi 'ıstırapla-
riyle ümitsizliğe daha fazla itmekte hiçbir sos-
yol yarar, siyasi istikrar, psikolojik ve terbi-
yevi yarar kalmamıştı, çok doğrudur. Zama
nında ve şimdi getirilmiştir ve sonu alınacak
tır bu isin. Eşitliğe ve 'adalete aykırı olan bu 
tatbikat'şüphesiz vicdanlarda derin bir iz bı
rakmakta idi. Bu da kalkmış oluyor, b u d a 
takdire şayan bir haldir. 

Bir de mühim olarak yürütme organının, 
yani, Hükümet edebilme iktidarını elinde tutan 
organın ve yasama yetkisini elinde tutan or
ganların ancak kendi takdir ve iradeleri dışın
da hiçbir makam ve merciin bu isle ilgili olmı-
yacak, çünkü, aksi düşünceler' ve şüpheler 
var idi, 'olamıyacağı neticesi de kesin' olarak 
burada halledilmiş oluyor. Hükümetin bu de
ğerli tutumu ve 'anlayışı takdire şayandır. 

Değerli arkadaslarınC sözlerimi burada bi
tirmek istiyorum, 'ıstırapları ile başbaşa uzun 
zaman itilmiş olan bir kısım vatandaşların hür
riyetlerine kavuşturulması için giriştiğimiz şu 
güzel teşebbüste' eskileri karıştırıp' onları hiç 
değilse r'encide yolu ile yeniden'manen mahkûm 
etmek gibi bir konuşma tarzmı burada asla 
tasvibetmiyoruz, etmedik. Onun için bu yola 
gitmiyorum. Meselenin o kısmını asla karıştır
mıyoruz. iyi niyetlerinizle meydana gelen bu 
meselenin süratle sonuca bağlanmasını saygı-
lanmla sunarım. 

Bir noktayı komisyon başkanı veya sözcü
sünden istirham edeceğim. Genel af niteliğin-
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dedir. Binaenaleyh, cezai mahkûmiyeti ile 
birlikte suçun esasını da kaldırıcı bir vasıfta 
olması lâzımgelir. 780 sayılı Kanun da kanaa
time göre fazladan konmuş olan ferî cezalar-
dan mâdut Askerî Ceza Kanununun 31 ve 33 
ncü maddelerinin (A) bendine göre kaybolan 
haklan, yani rütbe, nişan, madalya, diplo
maları gibi, geriverilir tarzında 780 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına bir 
ilâve yapılmıştı, kanaatimce fazla yapılmıştı, 
genel af niteliğinde olan fazla zaten fer'î ve 
mütemmim cezalarla, ceza mahkûmiyetinin ne
ticeleri kalktığı için tatbikatımn bu yolda ya
pılması lâzım idi 'BelM o zaman düşünülmüş-
tür bir kısmı genel affa bir kısmı özel affa 
giriyor şüpheler kalmasın diye Simdi bura-
da o madde yoktur Bizim teklifinizde kısaca 
bahsedilmişti Millet Meclisi komisyonu ve bi 
zim komisyon da bu sarahati madde vermemiş 
ama "olabilir doğrudur bu da ^ J T b h t e 
olması lâzımda- A n l a C n ı z , ödurM Teni 
af niteliLde o l d u g r " k a r t e l Zn 
rütbe nisan mada"va T â ^ Z ^ T L u ^ 
m ahr ama ^ T e n burada i f * e d S S i 
Sb i . Ivazzaf ^ k h i c b r z a m a r T ^ ö r e v Z 
mallar Bu anla™ bovS S fetoham 
eTve^um komisvTn v e T L ^ v a t c » Ta,Hh 
S ^ L b ı t l a r â T M S T J ^ L T r S. v T 
'arımı s u n " ( A l S r ) 

BAŞKAN - Gruplar adına görüşler ifade 
edildi.' Kişisel görüşlerini ifade etmek üzere 
Sayın Hilmi Onat, buyurun. 

HİLMİ ONAT (İzmir) - Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, bugün şu anda memle
ket yararına yaptığımız çalışmaların en önem-
i r i n d e n birini daha yapmakla Türkiye Cum-
Yariyetinin temeline konan harem içindeki son 
kılçığı da temizlemiş oluyoruz. 

Âmeliye, benim şahsi görüşüme göre, geç 
bile kalmıştır. Bu hareketin 1966 yılında çıka-
«lan, «Bâzı Suç ve Cezaların Affı Kanunu» 
kamamma alınması mümkündü. Çünkü ihtilâl 
:ejiminin son sarsıntıları da tasfiye edilirken 
bu (24) çocuğumuzun demir parmaklıklar ge-
risinde kalması da doğru olamazdı. 

Birçok kere (21) Mayısçıların affı ortaya 
atılmış've hattâ bir de aflarına ait kanun çı-
kanlmış, lâkin her nedense affın kademeli ola
rak uygulanması büyük hukukçularımızın ir
şatları ile öyle yapılmıştı. 
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Hele muhalefetn de inatla direnişi o za
man çıkan af kanununun tam ve noksana 
çıkmasına mani olmuştu. 
" Affedeceğiniz bu çocuklarımız evvelki tu
tumu emsal olarak almışlar, iktidarı silâhla 
alır, tneşru oluruz hükmüne saplanmışlardır. 

Fakat olaylar hesaplarında ne kadar yanıl
dıklarını ortaya koymuştur. Geçen zaman için
de olayları gerçek olarak yaşamışta, ne kadar 
sakin bir yola irdiklerini gözleri ile görmüş
lerdir, anlatmıştır. 

Asıl olan, Türkiye'deki o ağır hava kalk
mış, tahrikler bitmiş en mühimi de tahrikçile
rin kimlikleri ortaya çıkmıştır. O halde (21) 
Mayısçı diye damgalananlardan sadece «24» 
İrisinin günahı nedir? Zindanlarda bekletilmek
le 'kimlere ve ne maksada hizmet edilecektir? 
Bu belli değildir. 

Ortada büyük bir suç işlenmiştir. Bu suçu 
mukayeselerle kaldırmak mümkün değildir. 
Yani,' 27 Mayısta yakalanıp Anayasaya karşı 
suc işlemişlerdir, diye mahkûm edilenlerle, 
21* Mayısta' Devlete karsı silahlananlar eok 
farkkdırlar. Ve hattâ 27 kayısçılar ihtilâlİeri 
muvaffak olmasaydı onlar da 21 Mayısçılar gi-
bi cezalanacaklar^. 

Halbuki Anayasaya karşı suc işledikleri id
dia edilen bir iktidarın mensup'lan bizim gibi 
seçimle işbaşına gelmişler, asla millete karşı 
direnmemişler ve zorla iktidar da kalmaya te
şebbüs dahi etmemişlerdir. Bu büyük farkı şu
racıkta belirttikten 'sonra; geçmiş olaylardan 
milletçe ve yegân yegân fertler büyük dersler 
alımsızdır. 

H'ak ve hukukun muhasebesini tarih sayfa
l a r d a evlâtlarımız okuyacaklardır. 

Akat, ortada bir hakikat vardır. Türkiye 
süratle ölümden uzaklaşmakta olma yolunda 
mesafe katetmektedir. ' 

Türkiye huzur ve düzen istemektedir. 
Türkiye birlik ve beraberlik ruhu içinde 

yaşamak istemektedir. 
Hükümetinin çizdiği yol budur. Bayramın 

eşiğindeki bu armağan aslında «24» vatanse
ver çocuğumuza değil, topyekûn Türk Milleti-
nedir". Bu sarsıntıların tasfiyesinin bitiş arma
ğanıdır. Geçmiş olsun, çocuklarımıza. " 

BAŞKAN — Saym Ömer Ucuzal, buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) - Muhterem 
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sonatörler; görüşülmekte olan genel af kanu
nu tasarısı ile 1963 yüı 20 - 21 Mayısında silâh
lı bir harekete geçilerek meşru bir seçim son
dası işbaşında bulunan idareyi devirme yolla-
ını arıyanlardan 780 sayılı Af Kanunu ile bir 

'asm cezalan affa mazhar olan kimselerin bu 
'ofa gerivo kalan cezalarıma da tamamen af
fı istenmektedir. 

Değerli, arkadaşlarım; bugün Cumhuriyet 
Senatosu üyelerini' hangi grupa dâhil olursa 
otam bir, birlik ve beraberlik düşüncesine sa-
hibolarak görmekteyim. Bu sevinç veren olay
dan ayrıca huzur duymaktayım. 

Değerli arkadaşlarım; af, inancımıza göre 
Allah'a aidclan bir ihsan ve bir lûtuftur. içti
mai nizamı sağlıyan esaslar arasında ise, Ceza 
hukukunda büyük bir değer taşıyan müessese
dir. Milletlerin hayatında şimdiye kadar türlü 
yollarla tecellisi görülmüştür. 

Menşei Allah'a kadar' varan bir atifetin 
millî irade ile işbaşına gelen, rejimin demok-
ratik esaslar içinde yürümesini sağlıyan ikti-
darımız elbette" âmme menfaatini koruduğu 
kadar, onun bittiği yerde ferdî menfaati da 
korumakla görevli olmanın ciddiyeti içinde ge
riye kalan cezalann infazında içtimai bir fay-
d,mn kalmadığı kararma vararak 20-21 Mayıs 
olayının son 24 mahkûmunun da cezalarının 
tamamen affının gerek şahısları ve gerekse ce
miyetin menfaati jönünden kanunlaşmasını 
yerinde görmüştür. Yüce Meclislerin de aynı 
kanaatle meşbu olduklarını görmek cidden se
vindirici bir haldir. 

Ne var ki, memleketimizde 7 yıldır yarala
rın sarılması, memleket birliğinin sağlanması 
yolunda A. P. tarafından savunulan bir fikri 
olmuştur, af. Bu fikriyatından dolayı A. P. ve 
onun mensupları sayısız tariz, tehdit ve haka
retlere maraz kalmıştır. Kalmıştır, ama af gi
bi bir müessese uğruna insanoğlu her şeyini 
f ech etse değer rakadaşlarım. 

780 sayıh Af Kanunu Yüce Heyette görüşü
n k e n A. P. Grupunun dışında hiçbir grup ve 
üye bu kanunun çıkmasına rıza göstermemek 
idn ellerinden gekn engeli ortaya k o y m ^ a n 
binmemişlerdi. A. P. Grupuna dahil arkadaş-
Varna günlerce tasarının kanunlaşması için nö-
bet tutmuş ve neticede 780 sayıh Af Kanunu-
mu kabul etme imkânını sağlamıştır. (Mahiyeti 

I anlaşıtaıvan müdahaleler) 
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O günkü çektiğimiz üzüntülere rağmen bu-
gün Â. P. dmndaki grupların ve şahısların 
bu af kammu tasarıs ı etrafında toplanmalarını 
görmek bizim için büyük bir teselli olmuştur. 

Evet, mahkûmiyetlerin infazında içtimai 
bir faydanın kalmadığı yerde mahkûm, Mm 
olursa olsun af müessesesinin atıfetinden vak
tinde ve samanında faydalandırılmalı, küstü
ğü cemiyete, ödediği yuvasına kavuşturulma
lı. Hükümetimin bu yoldaki çalışmasını ve 780 
sayılı Af Kanununun müzakeresi sırasındaki 
taahhüdünü de ifa ettiği için bu icraatından 
dolayı tutumunu takdirle ve teşekkürle karşı
larken, aftan is-ifade edecek insanların iki ha
kiki bayramı bir arada kutlamalarını yürek
ten beklerken, hareketlerin şahıslarına* getir-
diin zararlarla birlikte Türk Milletinin tarihi
ne^ ds göi^e düşürmüş olduğunu daima düşün
melerini, bu kabil tutumların zararlı sonuçları
nı unutmamalarım hatırlatmayı önemli bir va
tan vazifesi bilirim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Buyuran Sayın Tığlı. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) - ^ M e r e m 

Balkan, muhterem senatörler: Tbr.afir. ?3 Sv>* 
hâ ses in in sa- ıklan vi m.Pbkû-!arı d - y a -
emsali g ö r ü l m e k bir millî a t ı f e t m a f c ek-
rak af ec^h olmalarına rağmen 21 m ^ 
M d M e r i n e iVkak etraebrL 'Türk < ^ t - k 
hinin cok elem verici bir s a f h a - - t ^ r i ? e * -
Buna rağmen Yüce Meclis m a h k û - k n ?&?*-
mektedir, Bu l iret le bu bed^.V I r d ^ b ^ ~ 
leri, Türk Kiîletinin "e o-ur r a l h f e - - : - — -
silîerimıı ne kadar .afik ve ne k ^ . r r ; ^ m ol
duğunu b b rtfifa. daha ^ r ? k e d - k , — : r - " ^ 
ffûnahnıı. buncan sonra millete, a i l e l e r i ve-
recekleri umulan ffü*>l hikmetleri il*. öde - : , 
olacakkrdır. Bu kanp.atle huzurunum , - k u k 
bulunan kanunun k a b u l d ü di!erk~n br fcar-
rufumuzun milletimiz için, kendileri ve aileler! 
için havudu olmasını terîenn?. ederim, 
^ B l l W i , ^ d e r n e k kin . T V , , , - f : 

komutan, su^ay ve giri1 h a l f c r ^ r A k r . - î î l ^ " : - ^ 
sunar ve y i - bu tedavi c s l e : ak icm k a v a -
gözlerini ynmmu. olar muhteren sebitkrimiku 
âsiz ruhları ü n ü k e }ürmetle d i lmek k t . n m 
(alkışlar) 

BAŞKAN - Her ne kador bir k i favr i mü
zakere gsimkse de, kanunun tümü m<erlm> S?:.. 
yın Kahmkkoaiu S i k m e k istemededir: Ba*-
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ka görüşmek istiyen yoktur. Bu sebeple kifa-
V3ti oylamıyorum. Sayın Kalpaklıoğlu buyu
run. 

" t " Y " K \ k P A - T O C U (Kayseri) -
x „ . w -I»* , c * k aunları mevzuun-

1 rVe ' ok mızakeıeLrin cereyanı es-
* ' ı . n, ' m taraftarı olarak 

1 u - , r r r - »e o-ıur lauımunu, faydası-
3 0 i Pxo« > ı ibariyle yine ay-

^ ei h„ Z „ P ^ b i n d e y i m ve lüzu-
1 I ı n c ie.et ' yik faydalar geti-

ı ~v r u — ı Ancak bu afta 
. -„v n -i l V z e -iyorum. Bunlar 

T ' 11 r i 0 i H mahkemelerde 
' - ' * iT w , s yollarına müracaat 

' i3UI' e ^ ı rokra t ik nizama 
- o "ekeri disiplin yö-

' >c/ ^Liyette bulunması 
i ' ' - " ^ -ebesinde bu affın 

- 0 ' V V c ı eki cemiyete fay-
« r n ı z > - l o olmıyacafc noktai 

-* - r/1 B - i e n eevel kknu-
^ . ^a i ' *ıği gibi, rejimi, 

- J - ^ l e r tarafımızdan 
, , « ^ - sannediyorum 

" C - c ; ı + B«nim korkum şu: 
T F a ^ t a ^ d - k r ı m , bunu ölçüsü 

r. t lâa edemiyorum, 
~ ^ ı > ı^o - i s e bâzı arkadaş-

ayz5 " ^ Affediyoruz, ark^-
~* ->1 EE ı c ö z ö z m i d i l i y e -

- ' ^ 3n0v ^ ^f bir müsamahadır. 
T ro s L , . ^.nası kendi için-

^ - ^ ^ ^ «tir, sabittir. Ama 
^ - „ ^ -n, i , v ^ a f f ı r r f p . ceTniye• 

f , " T ^ n c « j f f i zaTnan1 a f f a 

A ireok mahzurları 
1 * " 7 , cemiyetirn,e çok 

~ ^an-ıı galir, ger-
^ ' T ı getirmiş" olsa 

" * > " - r ' ken bu kişilerin 
' f - 7 ır ^ili"7j:sır,<:ık ^f'kilde 

" 6 i - n b r bunun aleyhin-
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deyim. Affediyoruz, arkadaşlar. Bunlar suc ı 
işlemiştir. Her türlü kanun yoluna basvurmus'-
l'ardır, birçokları idamdan dönmüştür: Bir de 
gelip kürsüde şöyle oldu da, böyle oldu da, 
diye meseleyi başka şekle götürmenin mânası 
yoktur. Onlar bilsinler ki, Parlâmento bu 
meseleyi kendileri gibi düşünmemiştir. Aflarcn
da memleket için büyük fayda mülâhaza etmiş-
tir, onun icm Hükümet ve Parlâmento kendi
lerini affetmektedir. Yoksa, zinhar kendile
rinden özür dileyecek hale gelmemizin mânası 
yoktur. (M. B. K. aralanndan PÜrültüler) Be
nim şahsi noktai nazarım," söze balarken bu üç 
maddede Sayın arkadaşlarım şanlamıyorum 
sözlerinizi 

BAŞKAN - Anlamanda lüzum yok, efen
dim. Kendi kendilerine konuşuyorlar. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) -
Yok, bana hitap ediyorlar, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hayır, ben dikkatle izliyorum, 
Saym Giirsoytrak bir iki defa, Sayın Karaman'-
da bir defa kendilerine konuştular. Yani, bu 
anlamınızın içinde size reaksiyon duyuyorlar. 
Sis ifade etmeyin. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) -
Kendilerinden sormak isterim. Keşke... Burada 
cız, af, af; diye bağırdığımız ve memleket için 
büyük faydalar mülâhaza ettiğimiz meselelerde 
bir gün kendileri bizimle birlik olmadılar..,.. 
(Tabiî senatörler sırasından «olduk, olduk» ses
leri.) Olmadılar beyefendiler, olmadan., 

BAŞKAN — KarşıUklı konuşmayalım. (Ma
hiyeti anlaşılmıyan müdahaleler) Kifayeti mü
zakere takriri var efendim.... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) -
Ben grup adına konuşmuyorum, affa bu kadar 
taraftar olan arkadaşlarımın... (Millî Birlik 
Grupu sıralarından anlaşılmıyan müdahaleler)... 

BAŞKAN - Sayın Karaman, çok rica ede-
rim, sizden bahsetmiyorlar. Buyurun, devam 
edin efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben fikrimi bata 
ederken bakıyorum Millî Birlik Grupundan 
bâzı arkadaşlarım fikrime karsı mütemadiyen 
mücadele içinde çırpmıyorlar. ' Olabilir, doğru
dur. Kalpaklıoğlu'nun fikrini Millî Birlik Gru-
punun kabul etmek mecburiyeti de yok. Kaldı 
ki, bugüne kadar kendileriyle kaç fikirde be-
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raber olduk? Bunu da sizler biliyorsunuz. Ama, 
akan arkadaşlarım kürsüde fikirlerini ifade 
edebilirler. Benim de söyliyecek bir tarafım 
kalmaz. 

BAŞKAN — Konusmamzı kanunun tümü 
fizerine lütfen intikal 'ettirmenizi rica sderfan. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) -
Evet, arkadaşlar, ben bu üç mülâhaza ile affın 
bu kişiler için memleket bakımından faydalı 
olup, olmıyacağı noktai nazarında tereddütsüz 
değEinı, ama, benim saydığım bu üç büyük 
mahzura rağmen insaallab. bu affa mazhar olan 
bu kişiler memleket' için büyük fayda getirir. 
Ben sözlerimi böylece hülâsa ediyorum ve ar
kadaşlarımın budaman ifade ettiği tarzda, bu 
cezanın ha':sız yere verilen bir hüküm olduğu 
kanaatinde de değilim. 

Hürmetlerimle hepinizi selâmlarım. 

BAŞKAN - Komisyon adına Saym Sözcü 
Nusret Tuna buyurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamo
nu) — Muhterem arkadaşlar, siyasi mahiyette 
bir Af Kanunu olmasma rağmen Parlâmentomu
z u bütün gruplarının aynı mevzu üzerinde bir
leşmiş olduğunu memnuniyetle müşahade etmiş 
bulunuyoruz. Ben Af Kanununun lüzumu, fay
dası ve getiriliş zamanı itibariyle gerekli gerek
çelerden bahis'etmiyeceğim. Bütün konuşan ar
kadaşlarımız, bizim dermayan etmemiz lâzım 
gelenleri müdafaayı aşağı yukarı fazlası ile 
ifade ettiler Ben yalnız'Saym Kadri Kaplan'm 
bir soruları dolayısiyle gerekli izahatı yapmak 
istiyorum Hakikaten açıklanmamda fayda ol
duğu kanaatindeyim. Umumi af kanunları, bü
tün hukuki neticeleri ile beraber suç ve suçlu
luğu kaldıran bi- müessesedir Fakat bu mah
kûm olan kişiler" asker kişilerdir Askerî Ceza 
Kanununun 52 nci maddesinin 3 ncü b^dinde 
şu sarahat var Umumi af ilânında mahkûm bu
lunan ask»n şahısa nişan "rütbe ^'madalya ve 
tekaütlük"hakkmın geri Verilmesi" ancak umu 
mi Af Kanununda yaadi olmasma baihdır Sa 
Yin Kadri Kaplan'm su-11^" 4 ' ^ ' * - „ - i *? 
Kanunu çıkanvoruz. Bütün hukukî'niceleri 
M t o t o a göre bunların X'i=desi mÜrokT 
dür Maaîesef kendLrme m t o r t V r c Z T v ! " 
remivontz i s k T i a ^ Z ^ f c t a - W kişi 
oktafr Mn Askeri Cez^Kanunun bu 52 nc 
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maddesinin 3 ncü bendindeki sarahat karsısın
da bu haklardan istifade edebilmesi için Umumi 
Âf Kanununda ayrıca sarahat bulunması lâ-
zımdır. Âkla şu s ı k gelebilir. Madem ki Umu-
mi Af Kanununda bir sarahat yoktur, bir fık
ra ekliydim. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyondaki ar
kadaşlarla hemen burada konuştuk. Daha ev
vel bir Af Kanunu «kardık, yüzlerce kişiyi af
fettik, bu 21 Mayıs suçlularından 21 Mayıs suç
lularından 780 Sayılı Kanuna göre affedilen 
kimseler böyle bir fıkradan istifade etmedi. 
Şimdi 24 k i var. 24 kişi iein böyle bir fıkra
nın konması; yüztecesinacn'avrı b«*a bir hü
küm getirecektir ki bunu da "elbet tasvibetmi-
yecefihd. kant indeyiz Burcn ilerde i ™ * ! 
bir kanun ilea hn-nsi M- tek'Jf ile düzeltilmesi 
mümkürdür Evet he» i beraber * r n'zama 
bir esa«a bulanabilir ' 

Mâruzâtını bundan ibarettir. 

KADEÎ KÂPLAÎÎ (Tabii Üye) - Bir soru 
soracağım efendim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
KADEİ KAPLAN (Tabiî üye) - Sayın 

sözcü çok açık olarak ifade ettiler. Tefekkür 
ederim. Bunda da bir ayrılık olmasın/diye... 
Doğru diyorlar. Ama, 780 sayılı Kanunla affe
dilmiş od la r la bu kanundan yararlanarak af
fedilecek olanlar bir arada düşünülürse bu, bir 
düzene girer Acaba buna ne derler? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZÖÜSÜ NUSRET TUNA (Devamla) - Şim
di muhterem arkadaşlar; bu mevzu Hükümet
te konuşulmuş, müzakere edilmiş ve bir esasa 
ba5Iann,;tır E r o ,„ t ve siimlîlü tertit edfrais_ 
tir" Böyle a r ekleme karamda belki Hültihnet 
bir Jm istiyeeektir. Böyüe bir talep kara
sında ve belki Senatonun kabulünde yeniden 
Hfflet Meclisine gidecektir. Saman sıklık
tır. Bia şu kadar yıMan beri hürriyetlerinden 
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ADALET VE ANAYASA KOMİSYONU 
BAŞKASI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay-
dm) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri, sözcü arkadaşımız gerek
li izahatı verirken bir nokta zannediyorum ki 
cevapsız kaldı. 

Sayın Kadri Kaplan'm sualleri arasında 
emeklilik mevzuu da vardı. Emeklilik mevzuu, 
Emekli Sandığı-Kanununda son yapılan tadil
den sonra, af kanunlarında bu husus tasrih 
edilmese dahi, emeklilik muamelesi, Umumi Af 
Kanunu ile beraber gerekli tatbikatını görmek
tedir. Binaenaleyh, ortada yalnız iktisabettik-
leri hakikaten taşımakta haka oldukları nisan 
gibi hususlar kalıyor ki, bunda, durumun «Sn-
şıki'ğı ve bayrama yetişmesi gibi bir zaruret 
katranda a k s l a r ı m ı z ı n da İsrar etmeme-
lerini ve bütlin grupların ittifakla bi-teştikle-
ri bu af kanunutasarısının biran evvel kanun
laşması için gerekli anlayışı göstermelerini Ko
misyon adına bilhassa istirham ederim, saygı
lar/uda. 

BAŞKAN - Kanunun tümü üzerindeki nrti-
o&ereler bitti. Madddere geçilmesi hususunu 
ovUnm» arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyorfer... Eabul edilmiştir. 

ivedili-ık, görüşülmesi hususunu oylannıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Af kanunu tasarısı 

Ifedde 1. — 20 - 21 Mans 1963 olayların
dan dolay, mahkûm edilmiş olup da, 780 savdı 
Af Kanununun 4 ncü maddesinin (a) ve b) 
bendlerinden faydalamms olanlar, fer'i ve mü
temmim cezalan ile ceza mahkûmiyetlerinin ne
ticelerine de şâmü olmak üzere affedilmişlerdir. 

780 sayılı Af Kanununun 16 ncı maddesi 
hükmü, birinci fıkra hükmünden istifade eden
ler bakkında da uygulanır. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü 
mahrum" olanların ve işin açıkçası" mübarek ! saklıdır. 
g r a m d a s a l a r ı n a ka^ma lann ı istiyoruz. i — ^ „ , ^ ^ , . 
Böyle bir zamanın da Komisyon olarak ,:,- Yok M ^ m_ 
bcdı olmıyacağı kanaatindeyiz. Arz ederim. ^ . ^ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki müzakereler I edilmiştir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde görüşmek is- . 
tıyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. - Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hükümet adına Sayın Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer, buyurun. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Af
yon Karahisar) - Sayın Başkan, değerli se
natörler, 780 sayılı Af Kanunu müzakere edi
lirken 20 - 21 Mayıs olaylarından dolayı mah
kûm olmuş olanların tamamının affını istiyen 
arkadaşlarımız olmuş idi. Bu talepler karşısın
da, Hükümet olarak, bunların affınm kademeli 
olarak düşünüldüğü, zamanı ve şartları müsa
it olduğu ahvâlde afları cihetine gidileceği açık
ça beyan edilmiş idi. Şimdi, o zaman Hükümetçe 
yapılmış olan bu beyanın tahakkuk safhasına 
gelmiş bulunuyoruz. 21 Aralıkta toplanan Ba
kanlar Kurulu şartlan ve hususi halleri göz 
önünde tutularak bu affm zamanının geldiğini 
tesbit etmiş affm şümulü ve esasları üzerir.de 
de görüşünü tesbit'etmiş ve Adalet Bakanlığı
na bu görüşün hudutlan içinde bir tasan ge
tirmesi talimatını vermiştir Süratle hazırla
nan tasan, 23 Aralıkta yapılan toplantıda mü
zakere edilmiş ve kabul edilerek huzurunuza 
kadar gelmesi sağlanmıştır Bu mahiveti iti 
barMe süphesk b i r T t l n ı n tasniM de«l bir 
frbfrtta S e t a I ^ « S » r t f t 
rilen bir ât f L ifaLs Men ba'-ka bir şev d'" 
ğildir Bu tasannu mietMeclismdeki müzâ~ 
keresinde MUMM«clisindekT W ü n 3 a r 
^ f - v ı . t . « « v t . v - J t V ' \ \ ı 

î r ? L ! I S/-ğ . fZ. t' 

d î ığurTe tasvip gMüPnüi fade ! e t a İ ot 
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ması itibariyle memnuniyet vericidir. Tasanyı 
oylanmzla kabul ettiniz. 

BAŞKAN - Etmedik, henüz efendim. Daha 
tümünü aS,k oya arz etmedik. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) - Tasarı oylanmzla kabul etmenizi 
müteakip, Resmî Gazete ile neşri yapılır ya
pılmaz tatbikatına geçilecektir. Esasen 24 ki
şiden ibaret olan bu vatandaşlar İM ceza evinde 
toplanmış durumdadırlar. Bunlar Ankara ve 
istanbul ceza evleridir. Bu itibarla bunlann 
hüniyetlerine kavuşturulması işlemleri de en 
seri şekilde yapılabilecek bir durumdadır. Bu 
sebeple bütün arkadaşlara ve gruplara Hükü
met adına teşekkürlerimi arz ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Kanunun tümünü oylannıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye 
var mı efendim?.. Yok.Kanun tasarısı kanun
laşmıştır. 24 kişiye ve memleketimize hayırlı 
olmasını temenni ederim. 

2. - Ereğli Kömür Havandaki ocaklan» 
Devletçe isletümesi Mkkmda 3867 sayrh Kanu
na ek bir'madde eklenmesine dair kanun tasa 
nnn,» Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
CumJmriyet Senatosu Geciei Komisyon raporu 
ama Meclisi 1/274; Cumhuriyet Senatosu 
1/811) (S. Sayls : 999 a ek) ((1 

BAŞKAN - Bir takrir var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıya ismi ckanlan (999 a ek) Sıra Sayılı 
kanun t a u n a tabedilip sayın üyelere d**.!• 
mis bulunmaktadır. Görüşme süresi dolmak 
itaere bulunduğundan, 

Gelen kâğıtlardan gündeme almarak sözlü 
sorulardan önce, öncelik ve ivedilikle görüşül-
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Manisa ' 

Refik Ulusoy 
Kanunun adı : 
Ereğli Kömür tovnmdaH ocaklarm Dev

letçe işletilmesi hakkında 3867 sayılı Kanuna ek 
bir'madde eklenmesine dair kamm tasansı. 

(1) 999 ve 999 a eekasmayanlar rutanağın 
sonundadır. 

-
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BAŞKAN - Takrirde bahse konu kanun 
tasarısına. gelen kâğıtlardan gündeme alınma-
sı, öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Takrirde bahse konu kanun tasarısına ait 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
arzu edenler.... Okunmamasını arzu edenler.,. 
Okunmaması kararlaştırılmıştır. Kanunun tü
mü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul «M-
miştir. 

Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların Devletçe 
işletilmesi hakkında 3867 sayılı Kanuna ek bir 

madde eklenmesine dair Kanım 

Madde 1. - Ereğli Kömürleri Havzasın-
daki ocakların Devletçe işletilmesi hakkmda 
3867 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklen
miştir : 

Ek madde - Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumuna bağh Ereğli Kömürleri 'İsletmesi 
Müessesesi tarafından işletilmekte olan Erefli 
Köruir Havası smırimnnı deniz altına ula
nan maden kömürlerine şâmil olmak üzere ge
nişletilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAKEAN - Madde üzerinde söz istiyen?. 
Buyurun Sayın Atalay, birinci madde üzerinde. 

SIRRI ATALAY (Kars) - Muhterem ar-
k a - ^ l ™ . 271 sayılı Maden Rwm«n™ R n,\ 
maddesi deniz altında mevcut ve deniz altlarma 
şâmil olan yerlerde maden işletmecilün-m pvnı 
kanunlara tabi olduğunu açıkça göstermekte
dir. 

Simdi, öğrenmek iliyorum, Hükümetten ve 
İMMentaı:' Ereğli Kömür Havzası sınırlarının 
*mi» al+lama usanan maden kömürlerine şâ
mil o!™ak üzere gş le t i lmes i hanpi p-erekçeye 
dayanmaktadn-? Yani hangi zorunluğun sebe
bidir? Bu sınırların uzatılmasına gerekçesi ne
dir, bu gerekçeyi öğrenmek istiyorum. Çünkü, 
biras önce söylediğim, 271 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi deniz altmda bulunan madenlerimizin 
de aynı statüler dâhilinde işletilmesine mesağ 
vermektedir. Bunun karşısında Ereğli Kömür 
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Havzası hudutlarının deniz altma itilmek üzere 
sınırlarının genişletilmesini öngören sebepler 
nelerdir? Yani kanuni sebepler nedir? Hangi 
zorunluklardan dolayı bunlar gelmiştir? Bile
lim ki, reylerimizi ona göre kullanalım. Bunu 
rica edeceğim. 

BAŞKAN - Saym öztürkçine, soru mu so
racaksın^ yoksa madde üzerinde mi görüşecek-
siniz? 

EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) - Kısa
ca arz edeceğim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, daha 
önce de Yüce Meclislerde kabul edilmiş olan 
birkao kanun mevcuttur. Meselâ bu nıeyanda 
11 . 8*. 1954 tarihli ve 6309 sayılı Maden Kanu
nunun 271 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci 
maddesinde da karasuları altmda maden arama 
yetkisi de bu kanunla verildiğine göre acaba 
yeniden böyle bir kanuna niçin lüzum duyul
muştur? 271 sayılı Kanunun 8nci maddesinde 
«Karasularına göre» dendiğine göre acaba bu
radaki yeni teklimizde kamularımızın dışında 
da maden arama yetkisi olacak mıdır? Bizi Ko
misyon veya Hükümet bu mevzuda tenvir eder
se teşekkür ederim.'" 

BAŞKAN - Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. SaynTiIri üyenin 
soru şeklinde tevcih ettikleri hususa cevap lüt
fedecek misiniz? Buyurunuz Devlet Bakanı 
Sayın Müftüoğlu. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF~ 
TÜOLU (Zonguldak Milletvekili) - Sayın Baş
kan, saym senatörler; hakikaten 271 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesi muayyen şartlar altmda 
herkese ruhsat almak için bir hak tanım.stır. 
Ancak Havzaifahmiye dediğimiz Zonguldak'taki 
Ereğli Kömürleri İsletmesinin kendine has özel 
bir hukuku ve bir'tarihî çelişmesi vardır. Bu 
tarihî gelişme içerisinde halen tesbit edilen hav-
zaifehmiye hudutları biri deniz, diğeri de, ka-
rada olmak üzere tesbit edilmiştir. Bu hudut
la™ genişletilmesi babında kara yönünden 
Ereğli Kömürleri İşletmesi ve Türkiye Kömür 
işlefmelerinin yetkisi olduğu halde denize şâmil 
bir «nisletmenin kendine özel olarak ve mün
hasıran" Ereğli Kömür işletmesi hattı ol-
•-<< izere böyle özel bir yetkisi yoktur Şim
di TKİ veya EKİ işletmesinin" deniz altmda 
tıpkı Amerika'da ingiltere'de ve sairede ol-
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duğu gibi işletme hakkını kullanabilmesi ve 
oralarda gerekli ameliyede bulunabilmesi için 
bu kanunu çıkarmak üzere teşebbüse geçilmiş
tir. Zannediyorum bu kanun ben, 1962 sene
sinde, Meclisin Maliye Komisyonundayken 
Meclise sevk edilmişti. O zaman hatırlıyorum 
Maliye Komisyonundan geçti; demek ki, bâzı 
sebeplerle bugüne kadar gecikmiş bulunu
yor. K a n u n l a r ı zannediyorum bugüne na¬ 
İ p oldu. İnşallah yüksek oylarınızla kanun
laşacaktır Teşekkür ederim. 

* SIEEI ATALAY (Kars) - Bir soru sor-
mak istiyorum. 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 
SIEEI ATALAY (Kars) - EKİ, deniz 

alfanda bir tarafı tesbit edilen kara, bir ta-
rafı deniz olarak kullandığınız havzaifahmi-
ye deniz altına götürüldüğü takdirde mâni 
olacak bir hüküm var mıdır? Hangi hukikî 
zorunluluktur ki bu maddeyi getiriyor? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) - Şimdi bu hukuki, 
birazda teknik bir zorunluluktan doğuyor, 
Sayın Atalay. Zira EKİ si denizin kaç met-
re altında ve hangi mesafelerde kömür made
ninin bulunduğu hususunda birtakım teknik 
araştırmalara girişecektir. Mümkündür ki bu 
teknik araştırmalar sonunda teklif edilen saha 
içerisinde bir başkası da arama ruhsatı tale
binde bulunabilir. O takdirde ise birtakım 
tedahüller, ve Danıştayda birtakım karşılıklı 
dâvalar meselesi sürüncemede bırakılabilir Bu 
kanun çıktığı takdirde ise, deniz altındaki bu 
işletme hakkı karada olduğu gibi, maden kö
mürü sahasında, münhasıran EKİ ye ait ola-
caktır ve bu hukukun doğması için de bu ka
nun getirilmiştir. 

BAŞKAN - Soru cevaplandırılmıştır. Mad
de üzerinde görüşmek istiyen başka sayın üye?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
ednler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istiyen sa-
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi¬ 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. - Bu kanunun hükümlerini Ba-
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kanunun tümü üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Kanunun tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmış. 
tır. 

3. - Türkiye Vakıflar Banka* Türk Ano
nim Ortakhğı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirmesine ve Uzı maddelerine fıkralar 
eklenmesme dair kanun t«onn»m Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se-
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/213; Cumhuriyet Senatosu 1/814) (S. Sayısı : 
1001 e ek) (1) 

BAŞKAN - Bir önerge var, okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkardan (1001 e ek) sıra sa

yılı kanun tasarısı tabedilip sayın üyelere da-
tılmış bulunmaktadır Gör iLe süresi bitmek 
üzere bulunduğundan 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak sözlü 
sorulardan önce öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Manisa 

Refik Ulusoy 
Kanunun adı : 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununun bâzı maddelerinin değiş¬ 
tirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı. 

BAŞKAN - Tezkerede bahse konu kanun 
teklifinin gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 
öncelikle görüşülmesi hususu teklif edilmekte
dir. Kanun teklifinin öncelikle görüşülmesini 
oylarmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması
nı oylarmıza arz ediyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Okunmamasını kabul edenler... Okun-
maması kabul edilmiştir. 

(1) 1001 ve 1001 ek bamaya*** tutanağın 
sonundadır. 
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Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylan. 
m . arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler, 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifte, tasarısının ivedilikle görüşülmesi 
istenmektedir, ivedilikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ive-
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak
lığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme-
sine ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine 

dair kanun 

Madde 1. - 6219 sayılı Türkiye Vakıflar 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Konununun 
2 nci maddesinin (E) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu maddeye (F) bendi'eklen-
miştir. " 

E) Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mülhak 
vakıfların idaresini bankaya tevdie lüzum gö
recekleri gayrimenkullerle işletmelerin, yapıla
cak anlaşmalarda gösterilecek esaslar dâhilin
de, rasyonel bir şekilde idare, idame ve işletil
meleri için lümuzlu bilûmum muamele ve te
şebbüslere (ticari, zirai, smai) girişmek. 
" (Her yıl Eylül ayı içinde Başbakan veya 
Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün bağlı olduğu bakanın başkanlığında 
Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürü 
ve Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Genel Müdürünün iştiraki ile toplana
cak bir heyet tarafından, yukarıdaki fıkra ge
reğince idare ve işletmeleri bankaya tevdi edi 
lebilecek gayrimenkullerle işletmelerin durumu 
incelenir ve bunlardan bankaya devri gereken-
ler Başbakan veya ilgili bakan tarafmdan tes-
bit olunur.) 

F) Mazbut ve mülhak mazbutların banka 
e.hk hizmetlerini ve Vakıflar Genel Müdürlüğü¬ 
nün, yapılacak anlaşmalar dâhilinde, veznedar
lık işlerini yapmak.' 

BAŞKAN - Madde üzerinde görüşmek isti
yen « m üye? 
" Sayın Özden buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) - Sayın Baş
kan, Senatonun muhterem üyeleri, önümüze ge
tirilen ve müzakeresi yapılmakta olan bu kanun 
tasarısının 1 nci maddesinde Vakıflar Genel Mü-
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dürlüğüyle, mülhak vakıfların idaresini banka
ya tevdie lüzum görecekleri gayrimenkullerle, 
işletmelerinin dendiğine göre demek ki, şimdiye 
kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
idare edilen işletmelerin bankaya doğrudan doğ
ruya devredileceği anlaşılmaktadır. Vakıf işle-
riyle meşgul olan bir arkadaşın.* olarak ifade 
edeyim ki, yukarda da Bütçe Komisyonundaki 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Bütçesini tetkik 
ve raporte eden arkadaşımızın raporundan oku-
maktayım. Orada, bu gayrinıenkullerde işletme
lerin bütçesi yapılırken, Vakıflar Genel Müdür
lüğü Bütçesi yapılırken bu işletmelerin masraf
ları da bu bütçede gösterilmiştir. Şimdi bir ka-
nunla bu inletme işi bankaya tevdi ediliyor. Hem 
burada teklif edilecek, yani Vakıflar Genel Mü-
fltt-HI» memeyi böyle ken*liği„den bütçesi 
il- ido~e edecek hem de bu l , W « r Vakıflar 
B~ar.kasmrdevredile.-ek iki tiraflı "oluyor Bu-
•n râsVbokan ve «mel müdür idare edebilecek 
, , ; ,„ V * - ^ i s t i w Yani W , tahsisat ve-
reee«?İ£a*n 'Vafc f l a r GenelMüdürlüğüne• 
bu H e p l e r i n idamesi için hem de bu işletme^ 
leri Vaİ fb r Bankasına'devredeceğiz Banka 
İrendi E l t i ne P-öre'bu işletmeleri yapacak Tah
sisat W öl."-akî Bunu halletmek lâzımgeUr 

ikinci mesele, her yıl Eylül ayı içinde Baş
bakan veya Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Ge
nel Müdürünün bağlı olduğu Bakanın başkanlı-
Anda Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Mü
dürü ve Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdü-
rünün iştirakiyle bir toplantı yamlacak Demek 
ki, benim anlaiğıma göre, bu üç vatandaş bir 
araya gelecek, bu işletmelerin devrini, gayrimen-
kullerin devrini ve sairesini tesbit edecek. Ben 
tafein ederim ki, arkadaşlar, üç kişiyi kâfi 
r3™«rmi*. Bu büyük bir meseledir. Meselâ, o 
bütçede de nazarı 'dikkatimi celbetmiştim, Er-
dalrte» şurada burada birçok zeytin işletmeleri, 
v,ğ i d e l e r i var narenciye isletmeleri var 
Bu işetmelerin devri Vakıflar Bütçesinden 22 
milyon, baliğ olacakta 22 milyondan Vakıflar 
Genel FüdürWü cüda kalacaktır Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü hayratı bun- göre yapacak mı 
yapruyacak mx geri kalan "varidat Z? O da 
" k û L r Zpten her dakika ve her saniye Va' 
kıflar Genel Müdürlüğünün yapmak stediği ve 
yapmakla'mükellef bulunduğu hayrat tamiratı 
ve ve sair vakıfnamelerde gösterilen hususla
rın yerine getirilmesi gibi meseleleri gün geçtik-
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çe m i içindedir ve bu zaıf daha da fadalaşa-
caktır. Onun için çok dikkatli bulunmak lâzım-
dır. Ve bu heyet, Bakandan istirham ediyorum, 
hiç olmazsa biraz daha genisletebilsin. Meselâ, 
Maliyeden, vakıf işleri ile meşgul olan kimseler
den müteşekkil heyetler haline konsun ve bu 
heyet ancak bu meseleyi halletsin. Peki.. Bâzı iş
letmeleri Bankaya devredeceksiniz. Hiç, vakıf-
namede ismi olan evlâdı vakfın veyahut müte
vellinin bir hakkı olmıyacak mı? Bir diyeceği 
yok mudur? Elbette bir diyeceği olması lâzım-
dır. Onlum da bu kurulda temsil edilmeleri lâ-
sımgelir. Bu itibarla ben, kanunu alelacele yazıl
mış ve bir ihtiyacı karsılamıyacak halde etra
fım cami, ağyarını mani" olacak bir şekilde ter-
tibedilmemiş'bir kanun olarak niteliyorum. Bu
nun da tatbikatından bir fayda temin edileceği
ni zannetmiyorum. Hürmetlerimle. 

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

terem arkadaşlarım, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü ve mülhak vakıfların elinde çok büyük 
bir envanter var. Kabul ve itiraf etmeliyiz ki 
bu envanter vakıfların kendi bünyesi içinde 
çok iyi idare edilmekte değildir. Bunun bugün
kü anlayışa uygun ticari zihniyete elverişli, 
sınai ve zirai gelişe intibak edecek bir idareye 
kavuşturulması zarureti vardır. Bu itibarla 
kanun tasarısının böyle bir zihniyetle geti
rilmiş olduğunu görerek memnuniyetimi arz 
etmek istiyorum. Kalıyor, hakikaten vakıfla
rın elinde bulunan ve toplam değeri milyar
ları aşan bu envanterin bundan sonra, ticari, 
zirai ve sınai zihniyete uygun ve bugünün ger
çeklerine elverişli şekilde idare edilebilmesi, 
ismi Türkiye Vakıflar Bankası olan bankanın 
bugünkü bünyesi içerisinde derhal mümkün 
olama* O halde anlıyorum ki bu bünye içeri
sinde bu konuyu halledebilecek bir genişleme 
ve bir ayrı şubekurulacak mesele bugüne ka-
darki idarenin rasyonel hale gelmesini sağla
yacak bir intikâl getirecektir Kanunun bir
çok teferruatı ihtiva etmesini. de biraz tabiî 
t e m k M M S ™ J T Ç ü ^ f r i n ü M ^ p - l a n m 
rava^ada rTe t t ekTb i r cok memeler t Z " 
hÜr edTek ve onlâTburala de™ s e d L h e " 
yet mariletivle düzenlenecektir B e T 2 mâ" 
r u - a Z a b L Z I k h i n l d l ^ T 
m ^ S T e d e n Z r a k T n Z L ™ ! n o S 
müncer o l a l S r ° § 5 " ° 7 

Vakıfların elinde, hafızamda kaldığına gö
re milyarları aşan bu gayrimenkullerin vak
tiyle geliri 9 milyon lira civarında idi. Bilâha-
ra küçük bir ilâve ile bu, 18 milyona çıktı, İM 
milyarlık bir envanterin 9 milyonluk, 18 mil
yonluk bir geliri olusunu düşününüz ve ne ka
dar rasyonel olmıyan' bir işleme zihniyeti için
de idare edildiğini görmüş olalım. 

O halde bir; Türkiye Vakıflar Bankasının 
fonksiyonu içinde zaten bu konu mevcuttur. 
Fakat gerek mülhak ve gerekse Vakıflar Genel 
Müdürlüğü rıza göstermedikçe buna el koya
mamakta idi. Bu kanun, bu imkânı sağlamak
tadır. Şimdi temennim odur W. Türkiye Va
kıflar Bankası kökleşmiş, temeli sağlam, em
niyetle giden, idare edilen bir banka olarak 
bu milyarların gelirlerini de idaresini ele aldı
ğı. zaman Türkiye'nin son derecede temelli bir 
müessesesi olarak bugüne ve yarma intikal 
edeceğine göre bunu halletmek için Sayın Ba
kan bfze önümüzdeki kısa zamanda banka içe-
risindeH değişikliklerle ve vakıflar idaresin
den intikal edecek bu milyarları bir anda de
ğil ama sistemli bir düzen içerisinde yapabil-
menin vaadinde bulunabilecek midir? Eğer bu-
nu bulurlarsa Yüce Senatonun gönül rahathğı 
ne bu tasanva müspet oy vermesinin isabetini 
belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) - Değerli Se

natör arkadaşlar, görüşülmekte bulunan tasa
rı 11 , 1 . 1954 tarihinde kabul edilen 6219 sa-
yüı Kanunla kurulmuş bulunan Türkiye Va
kıflar Bankası T. A. Ş. nin o tarihten beri ça
kmalarına imkân sağlamamış ve tatbikatı 
da vuzuhsuzluk sebebiyle işlememiş olan bu 
kanunun 1 nci, 8 nci, 9 ncu ve 14 ncü madde-
lerine vuzuh vermek ve 1 nci madde eklenen 
(F) fıkrası üe bankanın ve vakıflar idaresinin 
elinde bu müessesenin parasının bundan böyle 
Vakıflar Bankasınca muhafazası ve ödemeler 
sebebivle veznedarlık Grevinin bankava ve 
rilmeT sağ^maSadı r Bu toa h a S n bu 
^ J J T Z ' idarelileri tarafından 
beTtüriü t e ş e b b ü s ü r a ^ e n temtoede™ 
dtkleribir k T v n T r v a n t T a t a f i r idaresTe 
S d Z ı ve d i S f b t k T r a vatotaııs o t o m 
rai!™ bundln bövle büvük h iSedaTv!nî 
banlTnın ElbtammT s a M b o l a n ™ â r oT 
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nel Müdürlüğünün parasının vakıflar Banka
sında toplanmasına imkân sağlamaktadır. 

Ayrıca vakfa dâhil işletme ve gayrimenkul-
lerin ticari, zirai ve sınai yönden işletmelerin 
yapılacak anlaşmalarla bankaya işletme hak
la. tanmacak, bu suretle hem rasyonel bir işlet
me imkânı sağlanacağı PM, h^m de vakfe. **». 
ri bir defa daha araştırılmış olacakta-. Gerek 
işletmede ve gerekse iktisadi değerlendirme ve 
pazarlamada bankanın kuruluş kanunu daha 
rasyonel ve daha serbest çalışma imkânı sağ
lar durumda olduğundan Vakıflar Bankasına 
ayrıca bir selir temin etme imkânı sağlanmış 
olacaktır. özel bir kuruluşa sahip, mevcut im
kânların», darlığına rağmen bugün bankacılık 
âleminde Vakıflar Bankası b^yük bir inki«,f 
sağlam^ kârlılık ve verimlilik bakımmdan 
mevcut özel bankalardan da daha fazla kâr 
sağlıyarak her sene bilançosunu kârla kapı-
yan bankanın 12 senede 86 şube açması ve hep
sinin de çalıştığı şehir ve kasabada çok fay-
dah olması şayanı şükrandır. Bankanın ida
recileri başta olmak 'üzere memur ve müstah
demlerinin ta gayretlerinin ve çabalarının mâ
nâsını diğer bankalara nazaran yarı nisbette ol-
m a t e üzücü bir hâdisedir. Böylece bir gün 
gelip bu çalışma azminin söneceğinden endişe 
edilmemesi için tasarının 3 ncü maddesi ile ka-
nunun 9 ncu maddesinin (D) bendinin değiş
tirilmesi suretiyle personele büyük imkân sağ
lanması şayanışükran bir husustur. Bu değişik
liğin de yerinde ve faydalı olacağı muhakkak
tır. 

Ayrıca vakıflar idaresi bünyesinden bir şah-
sut (A) grupu hissesine sahibolması dolayı-
siyîe bunların murakıp olarak getirilmesi yo-
lundaki tadil de, bu teşkilâtı yakandan bilen 
ve mesuliyeti olan kimselerden seçilmesi ga
yesine matuf olması bakımından yerinde bir 
görüştür. 

Bu mâruzâtımla tasarının kabulü gerek va-
laflar idaresinin ve gerekse Vakıflar Bankası
na hayırlı olacağı kanaatinde bulunduğumdan 
kanuna müspet oy kullanacağımı arz eder, Yü
ce Senatoyu hürmetle selâmlanın. 

BAŞKAN - Sayın Alâaddin Çetin, buyuru
nuz. ' 

ALÂADDİN ÇETİN (Çorum) - Muhterem 
senatörler, konuştuğumuz kanun tasarısı Vakıf
lar Bankasının gerek işlemesi bakımından ge-
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•.-ekse malî kaynaklan bakımından iyi imkân
lar sağlamaktadır. Bu meyanda da vakıflanmı-
ın bir dereceye kadar verimli hale gelmesini 
le temin edecek bir evsaftadır. Bütün bütçe ko
nuşmalarında Senato ve Mecliste şunu görmü
şüzdür M, her sene vakıfların ve bankanm du
rumunu daha iyi bir şekilde cemiyet hizmetinde 
bulunması için temennilerde bulunulmaktadır. 
Ve hakikaten Vakıflar Bankası da bu temen
nilere uygun olarak gittikçe sağlam bir tutumla 
bankacılık âleminde iyi bir rol oynadığı gibi, 
simdi görüyorsunuz ki vakıflannnzm da iyi iş¬ 
İer bir hale getirilmes bilhassa yüzde bir rad
desinde olan kâr şeklindeki muhtelif gelirleri
nin vakıf gelirlerinin yükseltilmesini de inşal
lah,sağhyacaktır Bendenk bu münasebetleHü-
kümetten bilhassa su temennide bulunmak üze
re huzurunuzu i«al ettim Türk vakıfları mil-
letimizin hakikaten her zaman övüneceği çapta 
Dünyada eşi olmıyan büyük hamiyet şefkat 
» a r ı taşıyan bilhassa devrindeki,beşerin 
durumu düşünülecek olursa -cok ileri bir zih 
nivetin eseridir Dünvada sosvaî adalet fikrini 
J a n l a r henüT bi lmSen SnmZZmT™ 
n l n M a n ^min otoak Z t t a l t a 
kurtTlmS^ h ü r ^ e ü n r ^ d e l e r L i z İra ™k.f 
lar m S s s e s e T a r f e M r t t a Z « ta r t t anr ' 
Ve Mklvaten M ^ m ^ L a T â t o S b ^ t o 
o V m a M a C - b e , Z Z T ^ k âlemfnde Os 
^ r T ™ n de dâhil b î ü n I S r k u J t o 
4 n T vatafiar mİ^ese i « ^ ^ « 3 * 1 

^lîZlZ^İy^tl^v!blv¬ ÎTİ, Ü*! »ttlt f İ t£™ Z 
e d d n Z n n ,n d T ^ h f f T" 
canh mahlûkun korunması ıcm dahi bu ya-

!r.left. hlTf-ıdalrtm ahp 
nbnzaman-
1 teşebbüsle-
arnmzadon-
lunuz bu-cok 

„ -.--,, „ »v , f d e n , b l -
hassa Türklerden ve muslumanlardan alarak 
rsolU"! ooU-ıl «oma t i rTf i io lov 1 a m a riılriror o n ı n ' i . belki şekil değiştirmişler ama, dikkat ettiği-
mız zaman malın tamamen bize aıdoldugn mu-
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şahade edilir. Vakıfta da öyledir. Dünyada 
vakfı en ileriye götüren hattâ diyebilirim ku
ran Türklerdir, ama maalesef bunun şekil de
ğiştirilmiş tiplerine iltifat ettik. Halk bunla
ra* itibar etmedi. Bu yüzden vakıflarınnz men-
ba bakımından kuruma yönünü tuttu. 

Şimdi, A. P. iktidarı ve Hükümetimiz bu 
konu üzerinde esaslı durmalıdır. Banka geniş 
imkânları ile derin etütler yapılmalıdır. Vakıf-
lar Bankası ya statüsünü ecdadın taraktı* va
kıf zihniyetine, vakfiye zihniyetine uygun bir 
şekilde uygular ve bankaya da bir şekil veya
hut bankanın istikbalde daha kuvvetlice imkânla
rı ile yapacağı tasarruflarda idarelerini evkaf ida
relerini o şekilde bir statüye bağlar M, Türk hal
kı eskiden olduğu gibi seve seve vaM yapabilsin. 
Sosyal adalet nizamında, bilhassa yoksulluğun 
giderilmesinde kimsesiz çocukların yetimlerin 
dulların ve sair durumda olanların barıncürıl-
masmda, iaşesinde bakımında pekâlâ halkın 
yapacağı vakıfların kuracağı tesislerin büyük 
rolü olacaktır. 

Türk halkı neden eskisi gibi artık vakıflara 
itibar etmez, neden tesisler kurmaz, neden va-
kıflar yapmaz, neden vakfiyeler kurmaz? Bu
nu bitaraf bir zihniyetle incelemek zorundayız. 
Şu gelmiş olan tasarıyı âcil bir durumu ön-
lenmesi bakımından şahsan tasvibediyorum ve 
oy vereceğim. Ama, ben vakıflar gibi, hakika
ten çok derin etüt istiyen ve cidden iftihar ede
bileceğimiz, övünebileceğimiz bir müessesenin 
sadece bu kadarcık salâhiyetlerle bankamız ta
rafından yönünün istenildiği gibi idare edilece
ğine kaani değilim, ikincisi de; halk, vakıf 
yapmıyacaktır. öyle bir tesir ve zihniyet ya
ratalım M, cömert olan halkımiz, bu büyük mil
let yeniden kesesini açsın her sene milyonlar
ca liralık sosyal adalet bakımından da mâna
sı olan sosyal dayanışma balamından mânası 
olan vakıflar yapsın Ve dolayısivle Hüküme
tine yardımcı olsun tte bunu t L n edecek 
bir mevzuatla inşaallah önümüzdeki yıllar hü-
kümetler bize böyle bir mevzuatla gelirse haki-
katen büyük h i z L etmiş olurlar Kırk Halkı
nın d a a d a n m a gönlüne cevap vermiş olur-
Zv Yemden TÜA Halkının semahati cömert-
S i canlamcato itimat buyurunuz , Bu gibi 

kend^izta köklü' müesseselerine modern bir 
ifade vererek milletin vicdanına sinecek tesis-
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ler ve idare şekilleri bulduğumuz anda, sos
yal kalkınmamız ve sosyal nizamımız değişe-
cektir. Bütün bunlara rağmen geçici addetti
ğim şu tedbiri getirdiği için ilgilileri tebrik 
eder, muvaffakiyetler dilerim. 

BAŞKAN - Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. konuşmacılara ce
vap vermek üzere Sayın Devlet Bakanı Ata
beyli, buyurun. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA-
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 6219 sayılı Türkiye 
Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Ka
nununun 2 nci maddesinin (E) bendi huzuru-
nuzda münakaşa edilmektedir. Müsaade buyu-
rursanız, 6219"sayılı Kanunun (E) bendi ile, 
mevcut değişikliği ihtiva eden (E) bendi ara
sındaki farla tebarüz ettirirsem meseleye bir 
vuzuh vermiş olacağımı zannediyorum. 

Metin, her yönü ile birbirinin aynıdır. Yal
nız, esas metinde, esas (E) bendinde anasözleş-
mede gösterilecek esaslar dâhilinde, yani ana-
sözleşmede gösterilecek; yerine, anlaşmalarla 
gösterilecek esaslar, terimini (E) bendinde ge
tiriyoruz, mevcut mevzuatın dışında olarak. Bu
nun sebebi şudur: Türkiye Vakıflar Bankasının 
anasözlesmesinde bu gibi teşebbüslere, ticari 
iktisadi 'sınai teşebbüslere girme kaydı mevcut 
değildi Ve anasözleşme tadili yapma yetkisi 
umumirheyete mevdu bir görevdir Bu yola git-
meden İM müesseseyi daha pratik olarak kar-
^karşıya p-etirmek ve anlaşmalarını bu yolda 
'daha iyi Temin etmek gayesi ile bu metin bu 
tadile un-amıştır Y a p İ s bulunduğumuz ilâve 
yari mrantez içinde yapmış bulunduğumuz 
flüe he rk t i t a İMl m ü e L e y i Eylül m için-
TL^l^T^h^SlsMmeleZ dev
ri üzerinde ^ S î o e U e U t o S t ^ m e k 
m b a t o r t t l r ^ e k C C ^ k a ^ a f ^ a ' 

tindediT' CünSl ^ ^ ^ ^ ^ 7 Mba^n bu 
(E) w ! i î d e l d r ^ete^mLştiT 

Sayın özdenin yapmış olduğu tenHdlerde 
endişe ettiği husus varit değildir. Şu itibarla 
ki, burada Vakıflar Bankasına devredilmesi 
evvelden kararlaştırılmış her hangi bir işlet-
me, her hanM bir tesis mevzuubahis değildir. 
Bu iki müessese karşıkarşıya gelecek, iktisadi-
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lik yönünden, işletmecilik yönünden, hangi 
işletmenin Vakıflar Bankasına devri halinde 
daha iyi neticeler alınacağını evvelden tesbit 
edecek ve bu iki müessese karşılıklı anlaştık
tan sonra bu iş yürürlüğe girecektir. Sonra 
Vakıflara ait işletme denilince, sadece Ayvalık 
ve Antalya zeytinlikleri, işletmeleri gelmez. 
Bizim asıl büyük sıkıntımız, vakıfların elinde 
bulunan gayet dağınık birtakım frodıklıklan-
mız, zefilliklerimiz yani, işletme olarak kul
lanmadığımız ve bugün sadece kiraya verdiği
miz ve bundan da maalesef memur maaşlarını 
dahi çıkaracak para alamadığımız bir kısım 
işletmeleri, bir kısım gelir getirecek akaarı, ban
kanın şubeleri bulunduğu yerlerde bankaya iş
letilmesini devretmek suretiyle (Mülkiyetinin 
devri zaten mevzuubahis değildir) ve bankaya 
muayyen bir yüzde, bir pirim tanımak suretiy
le bunlar daha rantabl işletme gayesine ma
tuftur. Yoksa zaten vakıf şartlan itibariyle 
bir devri elbette mümkün değildir. 

Sonra devredilecek Türirive Cumhuriyeti 
Vakıflar Bankasıdır. Vakıflar 'Bankasının yüz
de 75 hissesi vakıflara aittir. Binaenaleyh, 
oradan kazanılacak işletme kârı dahi yine do-
layısiyle vakıflara intikal edecektir. 

Bir tahsisat konusu mevzuubahis değildir, 
Sayın özden, İsletme devredildikten sonra ar
tık vakıflar bu i letme üzerinde hangisi ise bu, 
her hangi bir masrafa ginniyecektir. Bu mas
rafı doğrudan doğruya Vakıflar Bankasının 
kendisi yapacak ve elde ettiği kârdan ancak 
muayyen bir hisse alacak, geri kalan kısmını 
da yine Vakıflar idaresine kâr olarak devre-
decektir. Başka bir endişe varit değildir. 

Sayın Bekata'nın kanun üzerindeki tenkid-
lerine teşekkür ederim. Gerçekten bizim tes-
bitlerimize göre, dün Bütçe Komisyonunda da 
arz etmiştim, bir milyar liranın üzerinde bu
lunan vakıf patrimuanı bugün istenilen ve bek
lenen ölçüde bir geliri maalesef getirmemekte
dir. Bizim tahminlerimiz bu patriumanın, bu 
bir milyarın da üstüne çıkacak derecede tapu 
kayıtlannda bulunduğu 've fakat bu kayıtla
rın bizim elimizde olmadığı merkezindedir Bu 
itibarla envanter çalışmaları yapıyoruz' Bu 
çalışmalar başlamışta föyleri tanzim edilmiş
tir ^Tahminimize göre' istanbul hariç bu çalış
maları 15 sene içinde bitireceğiz ve Türkiye'

de vakfa ait ne kadar gayrimenkul varsa, ge-
-ek bizde mukayyet olsun, gerek tapuda kayıt-
7ı olup da henüz vakfa aidiyeti tesbit edilme
miş bulunsun, bunu 1,5 sene içinde ikmal ede
ceğiz. Ümidediyoruz ki, İstanbul'daki* de, dün 
de ifade ettiğim gibi, iki sene içinde tamamla
mış bulunacağız. 

Vakfın gelirleri gayet dikkatle takibedil-
mektedir. Millî Korunma Kanununun iki mad
desinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptalin
den sonra kiraların serbest bırakılması bizim 
bu gelirlerimizin ziyadeleşmesine sebebolmuş-
tur.^Onbir milyon lira civarında olan gelirleri
miz bugünkü tarih itibariyle 24 milyon liraya 
yükseltilmhtir. Bâzı gayrimenkul kira gelirle
rimizde % i 000 civarında bir artış teinin edil-
-nMr. Ve mevcut kiralan, günün şartlarına ve 
.•ünün rayiçlerine uydurmak için âzami gayret 
sarf edilmektedir Ve bu gayret usulüne göre 
sarf edlmektedir Bu Mralanmızm mühim bir 
kısmını istanbul'dan tahsil ediyoruz önümüz-
deki sene ümidediyoruz ki bunu 48 000 000 a 
ckarabileceiHz Tahminlerimiz o merkezde
dir Bir taraftan yeni artırmalar diğer ta-
raftan mahkemeye başvurup da henüz artır 
ma kararlarını alamadığımız gayrinıenkuller 
hakkında 

Bu değişiklik Vakıflar Bankası Kanunun
da yapılmış olan bir değişikliktir. Vakıflar 
Kanununun değişikliği uzun zaman münakaşa 
edilmiştir, mevzuubahis edilmiştir, biz de bu 
değişikliğin taraftarıyız. Yalnız, düşündük 
ki, toptan bir Vakıflar Kanununun değiştiril
mesi çok temelli, çok derin çalışmaları icabet-
tirecek ve oldukça da büyük bir zamanı ala
caktır. Halbuki, 'şartlar bizi bu değişiklikle
rin süratle yapılmasına zorluyor. Bu itibarla 
mevcut Vakıflar Kanununun yanılmıyorsam 
bes altı maddesinde değişiklik yapmak sure
t l e huzurlarınıza geleceğiz Bu değişiklik 
hazn-dır Hükümete sunulmıstur Bu değişfe 
i t tei u l n bir zaman arahğı içinde serbes-
'ive rahaZ kavuşturacaktır Gerek işletme-
meler tomak bakımmdan g e r e k ^ W ™ -

kuller mm >*™> * » * ™ ° * ^ J « * 
nşaatlanmı.1 2*90 mn dış ınaçtaaksure t ry-

rz?* t r ft™Mir vLst, rirX 
bakımından to ferahhga kavuş »™=akta. 
Bunlar h a r d ı n Yakında huzurlannıza gele-
ceğini ümidediyoruz. 
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Sayın Çetin arkadaşınım kanunun 
tümü üzerinde bir görüşme cereyan etmemiş 
olmakla beraber Sayın Başkanın da müsama
hasına sığınarak Yüce Senatoyu da tenvir et
me babında gayet tasa bir İM noktaya temas 
etmek istiyorum. Sayın Çetin arkadaşımızın 
kendi kaynaklarımızı seferber etme konusun-
daki güzel düşüncelerine iştirak etmemek ga
yet tabiî ki, mümkün değildir. Bu kaynaklar 
seferber edilmeye bulanmıştır. Henüz çarkın 
bizim istediğimiz tempoda ve süratle döndü-
p n ü iddia etmemekle beraber bu yola gitti
ğimizi rahatlıkla ve cesaretle söyliyebilirim. 
Yeniden vakıf yapma arzusu Türk Milletinin 
gönlünde mevcuttur. Yalnız Medeni Kanunun 
tesis hükümleri bu arzuyu tatmin eden ölçü
de ve istidatta karşılamada için, bizim tah
minlerimize göre, bu tesis hükümlerinin de
ğiştirilmesine zaruret görülmüş ve bildiğiniz 
gibi 900 sayılı Kanun da mevMİ meriyete ko
nulmuştur. 

Bu kanunun meriyetinden sonra vakıf yap-
ma arzusunun memleketimizde canlanmış oldu-
ğunu Vakıflar idaresi olarak müşahede'ediyo-
ruz. Kanuna merbut tüzüğün altı ay içerisin
de çıkması zarureti karşısında bu da hazırlan
mış ve Hükümete sevk edilmiştir. Oradan Dev
let Şûrasından da geçtikten * sonra 900 sayılı 
Kanun işlemeye başlıyacaktır. Bunu da malû-
maten arz etmiş oluyorum. Saygılarımı suna
rım. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) - Bir sorum 
var efendim. 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) - Tenevvür 

ettim, teşekkür ederim. Bir, iki sorum olacak. 
Bu işletmeler bir kere devredildikten sonra 
bankaya, kanaatimce banka daha iyi işletecek-
tir, bunlar daimilik gösterecek mi, yoksa süreli 
mi olacaktır? 

BAŞKAN - Anlaşmalar sürelimi yoksa 
müddetsiz mi olacak? Buyurun Sayın Atabey-
li. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA-
BEYLİ (Devamla) - Şimdi efendim, mülkiye
ti muhafaza ettiğimize göre bunun sürekli ol-
ması imkânı yoktur. Bu müddetlidir. Mülkiyet, 
Vakıflara ait kalacaktır ve mutlaka müddetli 
olacaktır. Mülkiyeti muhafaza kaydı esastır. 

BAŞKAN - Soru cevaplandırılmıştır. Ta
mamdır, Sayın Devlet Bakam. 

Madde üzerinde başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. - Türkiye Vataflar Bankası 
Anonim Ortaklığı Kanununun 8 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tahvil çıkarma yetkisi 
Madde 8. — Banka, en az % 50 si ipotekli 

ikrazlarda kullanılmak üzere Umumi Heyetin 
kararı ve Maliye Bakanlığının mutabakatı ve 
kefaletiyle ödenmiş sermayesinin iki katına ka-
dar tahvil çıkarabilir. 

Tahvillerin ihraç şekli ve şartları Maliye 
Bakanlığının muvafakati atamak suretiyle ban
kaca tesbit olunur. 

Bankanın ipotekle temin edilmiş alacakları 
bu tahvillerin faizlerinin ödenmesi için rüçhan 
hakta sağlıyan bir karşihk teşkil eder. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
miştir. 

Madde 3. - Türkiye Vataflar Bankası 
Türk Anonim Ortakhğı Kanununun 9 ncu mad-
desinin (D) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir. 

D) % 1 i idare Meclisi üyelerine mütesa-
viyen, 

7o 9 u idare Meclisinin tesbit edeceği esas
lar dâhilinde tevzi edilmek üzere temettü ikra
miyesi olarak memur ve müstahdemlere, 

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

Madde 4. - Türkiye Vataflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun 14 ncü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Murakıplar 
Madde 14. - Bankanın muamelâtı, biri (A) 

grupu hisse senedi sahibi tarafından Vataflar 
Genel Müdürlüğü teşkilâtından olmak üzere 
tâyin olunan ve diğer ikisi Umumi Heyet top
lantısında (B) ve (C) grupları hisse senetleri 
sahipleri tarafından ayrı ayrı seçilecek üç mu-

1 rakıp marifetiyle denetlenir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. - Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. - Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) - Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, ben kanunun tü
mü üzerinde söz almıyacaktım. Çünkü kanunun 
esasına rey vereceğim ve tahmin ediyorum M, 
bu işletmeler iyi bir şekilde devredilirse ve 
dikkatli bir ödeme ile banka bunları ciddî ola
rak idare edecek ve bugünkü durumdan daha 
verimli bir duruma getirecek ama kanunun tü-

BAŞKAN - Sözlü sorulara geçiyoruz. 

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

BAŞKAN - Sayın Atmaca? Buradalar. 
Sayın Başbakan adına cevap verecek Sayın Ba
kan? Yok. Soru gelecek Birleşime kalmıştır. 

2. - Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Kıbrıs meselesine dair 
Dişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

BAŞKAN - Sayın Bekata? Buradalar. Sa
yın Dışişleri Bakan? Yoklar. Soru gelecek Bir
leşime kalmıştır. 

3. - Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Bakanlık Müsteşar Muavinine 
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mü hakkında mütalâam şudur ki ; kanun, et
raflıca tanzim edilmemiş, bâzı noksanlar telâfi 
edilerek getirilmiş olsa idi daha ziyade mem
nuniyetimizi mucibolacaktı. Her halde aksaklık
ları telâfi edici yeni kanunlarla karşılanacağı
mızı ümidediyorum. 

Bu kanunun 8 nci maddesinde, tahviller 
ihraç şekli ve şartları Maliye Bakanlığının 
muvafakati alınmak suretiyle bankaca tesbit 
olunur, diyor. Bâzı zamanlarda görmüşüzdür, 
Maliye Bakanlığı gereği gibi işi tez elden tut
mamakta ve bankaların tahvil çıkarmasına za
man zaman mani olmaktadır Bunu nasıl telâfi 
edeceğiz? Bunun üzerinde bir mütalâa beyan 
edilmedi Maliye Bakanının her hangi bir şe
kilde bu işleri tedvir edenlerle arası açılsa 
her hangi bir şekilde bir şey düşünüyorsa bunu 
kabul etmezse bu isler nasıl yürütülecek? Bun
da şüphem vardır 'Tavzihi gerekiyor Tümü 
hakkında söyliyeceklerim bundan ibarettir 
Memlekete ve millete hayırlı olmasını temenni 
ederim 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN - Kanunun tümünü oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı 
ve uğurlu olusn. 

dair Turizm ve Tanıtma Bakanındnn sözlü soru
su (6/447) 

BAŞKAN - Sayın Yiğit Köker? Buradalar. 
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı? Yoklar. Soru 
gelecek birleşime kalmıştır. 

4. - Cumhuriytt Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Köy Meri Bakanhğı teş
kilâtına dair sözlü sorusu Köy Meri Bakanı Tur
gut Toker'in cevabı (6/448) 

BAŞKAN - Soru sahibi Sayın Atmaca? 
Buradalar. Sayın Bakan, buradalar. Soruyu 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Köy işleri Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaa
delerini saygiyle arz ederim. 3 .7 .1967 

Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 

AE 

i 
I 

6. - SSRULAR VE CCVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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1. Türk köyüne hizmet amaciyle kurulan 
Köy işleri Bakanlığının Teşkilât Kanunu çık
madığından caymalarında etkin olamamak
tadır. Köy İdleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu 
ne zaman T. B. M. M. sevk edilecektir? 

2. Köy işleri Bakanlığı Toprak iskân iş
leri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan 
Şümullü Plânlama grupları : 

A) Ne zaman ve hangi amaçlarla kurul
muştur? 

B) Halihazırda kaç ilde çalışmalar yapıl
maktadır? 

C) Şümullü Plânlama grupları plâncı mı, 
uygulamacı mıdırlar? 

D) Valiler ve diğer daireler bu çalışma
ları benimsemiş midirTBügrupWinTıâlnHâdıgT 
plânlar bugüne kadar hangi illerde uygulama 
alanı bulmuştur? 

E) Bugüne kadar bu amaç için personel 
masrafı dâhil kaç lira harcanmıştır? 

BAŞKAN - Soru okunmuştur. Cevap ver-
mek üzere Saym Köy işleri Bakanı Turgut 
Toker, buyurun. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURGUT TOKER 
(Ankara Milletvekili) - Sayın Başkan, saym 
ve Yüce Senato üyeleri, 

Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Sayın 
Hüseyin Atmaca'nm Köy İsleri Bakanlığı Ku
ruluş Kanunu ile, yürütülmekte olan şümullü 
plânlama çalışmaları hakkında Bakanlığıma 
yönelttiği sorunun cevabını arz ediyorum. 

1. Köy işleri Bakanlığı Kuruluş Kanunu 
çalışmaları : 

Köy İşleri Bakanlığı görev ve kuruluş ka
nunu tasarısı hazırlama çalışmalarına, Bakan
lığımca kuruluşundan bu'yana devam olun
muştur. 

Bu yoldaki çalışmalara öncelikle araştırma
lar ve incelemeler yapılarak başlanılmıştır. 

Üniversitelerimizin, bakanlıkların, mahallî 
ünitelerin, Devletin köye yakm uc teşkilâtları ve 
hizmet yürütücülerinin, valilerin ve kayma
kamların görüşlerine de müracaat olunmuştur. 

inceleme ve araştırmalar değerlendirilmiş, 
ayrıca Bakanlık temsilcilerinin katihuğı komis
yonların hazırladığı raporlardan faydalanılmış-
tır. 

Bu suretle, yurdumuzda halen çeşitli yönler
den köylere hizmet götüren kuruluşlar, köye gi

den hizmetler ve bu hizmetlerin nitelikleri tes-
bit olunmuştur. 

Netice olarak klâsik bir Bakanlık kurulu
şundan daha çok, gerçeğe, memleket şartlarına 
uygun düşecek fonksiyonel ve dinamik bir teş
kilâtlanma elde edilmeye gayret edilmiştir. 

Anahatlariyle tasanda; 
a) Köye hizmet götüren diğer kuruluşlar

la devamlı işbirliği bakımından Bakanlığın 
koordinatörlük tarafı, 

b) Mahallî ünitelerle işbirliği, 
c) Halkla, köylümüzle'işbirliği, 
d) Köylerin ortak meseleleri etrafında 

teşMlâtlandırılması ve desteklenmesi, 
e) Köy sorunlarmın devamlı olarak bilim-

Tttnmsm*mjBBBm— 
f) 'Genellikle tarımsal yerleşimin düzenlen

mesi, 
g) Ve nihayet Bakanlığın köy alt yapı te

mel hizmetleri batanından icraî, uygulayıcı 
hüviyeti tâyin edilmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmalar sonunda hazırlanan Köy işleri 
Bakanlığı görev ve kuruluş kanun tasa™, son 
olarak zamanında yeni bir revizyondan geçiril
miş ve son şeklini almıştır. 

Tasarı, bu devre içerisinde Yüce Meclislere 
intikal ettirilmiş olacaktır. 

Kuruluşundan bu yana geçen üç yıl içinde 
Köy İşleri Bakanhğınm, bünyesinde yer alan 
hizmet üniteleri ile, köye müteveccih hizmetle
rin götürülmesinde öncesine nazaran daha etkili 
ve verimli olduğu aşikârdır. 

Tasarının kanunlaşması halinde şüphesiz bu 
verimlilik ve müessiriyetin istikrarlı bir sta-
tükoya sahibolması balamından artacağı da 
muhakkaktır. Bu itibarla soru sahibi arkadaşı
ma ilgisinden ötürü teşekkür ederim. 

Tasarı Yüce Meclislere sunulduğunda köy 
ve köylü hizmetleri konusunda alâka ve hassa
siyetleri müsellem sayın senatörlerin gerekli 
müzahareti göstereceklerinden emin bulundu
ğumu bu vesile ile de kaydeder ve peşin teşek-
kürlerimi arz ve takdim etmek isterim. 

Şümullü plânlama çalışmalarına gelince : 
Sayın Atmaca arkadaşınuzın sorularına ay-

rıntüariyle cevap vermeden önce şümullü plân-
lama çalışmaları hakkında genel ve fakat çok 
kısa bir bilgi vermek istemekteyim 
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«Şümullü Plânlama» tabiri, sektör plânlan 
halinde şakulî bir şekilde yapılan, plânlama
ya karşıt olarak ki, genellikle millî ve makro 
plândır; çeşitli sektörleri içine alan ufkî plân-
lamayı ifade için kullanılmaktadır. 

Özellikle, tarrnı ve sanayi alanlarını bir 
arada plânlamak ve İM sektörü bir görüş açı
sından değerlendirmek, şümullü plânlamanın 
kapsamı içine girmektedir. Bu sebeple şümullü 
plânlama, sosyal, ekonomik ve fizikî plânlama 
usullerini ihtiva etmektedir. 

Esas olarak, espri olarak, şümullü plânla
ma budur. 

Sayın senatörler; sizlerin yüksek malûmları 
olduğu üzere Bakanlığımız 4951 sayılı Kanuna 
dayanılarak kurulduktan sonra o zamanki Ba
kan arkadaşım ve Bakanlık teşkilâtı, köye gB-
türülmekte "olan hizmetleri zaman ve mekân 
bakımmdan koordineli ve şümullü bir plân için
de birleştirmeyi ve birbirini tamamlıyacak "şe
kilde yürütmeyi uygun mütalâa ederek çare 
aramaya çahşnLlarto. 

Bu çarenin ne olacağı ve metodun ne olma
sı lâzımgeldiği hususunda incelemelere ve araş
tırmalara girişilmiştir. Nihayet bir tasım mem
leketlerde yürütülmekte olan şümullü Köysel 
Alan Plânlamaları incelenmiş ve incelemelerin 
yapıldığı sırada şümullü plânlamayı en iyi şe
kilde uyguladığına kanaat getirilen israil Şü
mullü Köysel Alan Plânlaması Türkiye idn 
örnek alınmış ve bir kac" fimizde tatbik edil
mesi uygun görülmüştür: ' 

Denemeye geçmeden önce de israü Hükü
meti ile temasa geçilerek bu konuda işbirliğine 
girişilmiştir. 

Bu işbirliği 15 . 4 . 1963 tarihinde Ankara'
da ve l i . 3 . 1964 tarihinde de İsrail'de imza
lanan anlaşmalara istinadettirilmiştir. Ayrıca 
14 . 10 . 1964 tarihli yeni bir anlaşma ile İs
rail'e yurdumuzda şümullü plânlama çalışmala
rında gözlendirilecek elemanlardan bir kısmı 
gönderilmiş keza İsrail'den de yetkili mütehas
sıslar bu konuda çalıştırılmak "üzere Türkiye'
ye gelmişlerdir " " 

Şümullü plânlama çalışmalarma bu hazırlık 
devresinden sonra girişilmiş ve çalışmaların 
başında israü plânlama "uzmanlarının tavsiye
leri ile Batı Anadoluda 3, Doğu - Anadoluda 3 
olmak üzere 6 bölge seçilmiştir. Bilahare Muş 
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ve siklet merkezi Varto olan deprem hâdisesin
den sonra Muş iline de bir grup şümullü plân-
lama ekibi gönderilmiştir. 

Bu bölgenin yani," seçilmiş bulunan üç böl
geden her birinin il olması fakat çalışmaların 
ilçe üzerinden yapılması, çalışmalar "bittikçe 
ilin diğer ilçelere geçilmesi fikri benimsenmiş
tir. " 

Seçilen bölgelerde ve Türkiyede köy adedi
nin çokluğu dolayısiyle, bir müddet sonra az 
kapsamlı tip plânların hazırlanması yoluna gi
dilmiş, bilâhare de merkezî köy esasına daya
nan grup köyler plânlaması sekline geçilmiş 
ve son olarak Yandere Havza "ye Yukarı Havza 
plânlaması esası kabul edilmiştir. Böylece bu 
kısa bilgiden sonra simdi, yüksek müsaadenizle, 
arkadasmıın sorularinı cevaplandırmaya geçiyo-
rum. " 

1. Bakanhğmı Toprak ve iskân işleri Ge
nel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Şümullü 
Plânlama gruplarında, 

a) ödemiş, Uşak, Manisa Şümullü Plânla
ma grupları Mayı"s 1965 tarihinde; Urfa, Di
yarbakır, Malatya grupları Temmuz 1965; Mus 
grupu Ekim 1966 tarihlerinde kurulmuştur. " 

b) 15 Aralık tarihi itibariyle 7 ilde çalış
malar devam etmiştir. Bu tarihten sonra " Ba
kanlık görevini deruhte ettiğim tarihten itiba
ren yapmış olduğum tetkiklere istinaden aldı
ğımız intibaa ve sonuca göre yeni bir sisteme 
geçmiş bulunmaktayız. 

c) Şümullü plânlama grupları uygulamacı 
değil, plâncıdırlar yani daha doğrusu kurulu
şunda plâncı olarak bu gruplar teşkil edilmiş 
ve vazife olarak da kendilerine yanhz plân va 
zifesi verilmiştir. 

d) Şümullü plânlama grupları tarafından 
hazırlanan plânlar, ilgili görülen Tarım ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Bakanlığı
ma bağlı kuruluşlara gönderilerek tetkik edil
mesi, uygun görülenlerin yine uygun görüle
cek yıl icra p L r a m l a r a a alınması, keza plân 
çalışmaları hususundaki mütalâalarının bildiril
mesi istenmiştir. 

Diğer Bakanlıkların, kuruluşların ve daire
lerin plânlarının benimsenmiş o'ldukları iddia 
edilemez. 

Bu arada U valilerinin görüşlerinin de de-
vamlı olarak alınmış olduğunu "da kaydetmek 
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isterim. O ahvalde diğer kuruluş, bakanlık ve 
daireler iştirakleri olmıyan bir 'plânı benimse
m e k l e r d i r . Bu arada il valilerinin görüşleri
nin de devamlı olarak alınmış olduğunu kaydet
mek isterim. 

Valiler, kırsal alanda, köyde, bir plânlamaya 
genellikle taraftar görünmektedir. Ancak bu
günkü hali ile kırsal alan şümullü plân çalışma
larını tatminkâr bulamamaktadırlar ve 'bu ko
nuda değişik, farklı tadil teklifleri bildirmek
tedirler. 

Ayrıca şu noktayı kaydedyim ki, Bakanlık 
görevine başladığım tarihten itibaren, yaptır
mış olduğum incelemeler ve şahsan yaptığım iz¬ 
leme sonucu vardığım intihada şudur: 

Şümullü plânlama çalışmaları, olarak, bu 
grupların ortaya koyduğu raporlar, genellikle 
bir plân niteliğinde olmamıştır. Plân niteliği 
gösterenler ise, tarım sektörü içinde kalmış çok 
yönlü şu şümullü plân çalışmalarına haiz ola
mamıştır. Çoğu kere de plân, program ve pro-
pe mefhumları birbirlerine karıştırılmıştır. Esa
sında İsrail Şümullü Plânlama çalışmaların bi
zim için belki üzerinde durulması, incelenmesi 
gereken bir tecrübe olabilirdi, ama Türkiye 
şartlarına göre İsrail şartlarının ve İsraildeki 
şümullü plânlama anlamını ve tatbikatını na
zarı itibara aldığımız takdirde bir örnek ola
mazdı. 

Şümullü plânlama gruplarının elde ettiği 
sonuçlar tamamiyle Vilâyet çerçevesi dâhilinde 
mahallî kalmak suretiyle izmir,' Uşak, Diyar
bakır, Manisa illerinde uygulama imkânını bul
muştur. 

Bu güne kadar bu amaç için, 
1065 yılında 1750 000 Tl. 
1966 yılında 2 100 000 Tl. 
1967 yılında 1 150 000 Tl. olmak üzere 

cem'an 5 000 000 Tl. sarf edilmiştir. 
Bu giderlere personel masrafı, araç ve ge

reç bedeli ve işletme masrafları dâhildir. 
Saygılarımla. 
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BAŞKAN - Soru cevaplandırılmıştır. Soru 
I sahibinin Riyasette olması ve Riyasetin boş bı-
j rakılamıyacağı gerekçesi ile. 
j 5. - Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
I Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan-
: lığı Bütçesinden yamlan piknik yerine dair Ta-

nm Bakanından sözlü sorusu (6/449) 
BAŞKAN - Sayın Adalı? Yok. Sayın Ba

kan? Yok. Bir kereye mahsus olmak üzere soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

6. - Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kâ
mil Karaveiioğlu'nun, ilâçlı buğdaylann zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

BAŞKAN - Sayın Karavelioğlu? Yok. Ba
kan? Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

7. - Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Oztürkcine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'yi gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

BAŞKAN - Sayın öztürkcine? Yok. Sa
yın Bakan? Yok. Bir defaya' mahsus olmak 
üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapı
lacak otomatik telefon santraline dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

BAŞKAN - Sayın özden? Burada. Sayın 
Bakan? Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ihracatımızın artmasına dair 

I Ticaret Bakanındnn sözlü sorusu (6/465) 

BAŞKAN - Sayın özden? Burada. Saym 
Bakan? Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Gündemimizde başkaca görüşülecek hiçbir 
konu bulunmadığı cihetle 28 . 12 . 1967 Per
şembe günü saat 15,00 te toplanılmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

| Kapanma saati : 17,40 



Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMI 
15 NCt BİRLEŞİM 

2 6 . 1 2 . 1 9 6 7 Sak 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. - Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 

Hüseyin Atmaca'nın, avans alamıyan memur 
ve hizmetlilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/444) 

2. - Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nını Kıbrıs meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

3. - Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Bakanlık Müsteşar Muavinine 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
su (6/447) 

4. - Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, Köy isleri Bakanlığı teşkilâ
tına dair, Köy işleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/448) 

5. - Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adah'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

6. - Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ

mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

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

8. - Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapı
lacak otomatik telefon santraline dair, Ulaş-
tmna Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

9. - Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1 ^ 1 
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Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların Devletçe işletilmesi hakkında 
3867 sayılı Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 

Komisyon raporu (Millet Meclisi; 1/274; Cumhuriyet 
Senatosu 1/811) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 262) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 14.7 . 1967 
Sayı: 3098-1/274 

'CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 7 . 1967 tarihli 139 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Ereğli Kömür Hav2asındaki ocakların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 
sayılı Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Boabeyli 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasan 28 . 11 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 13 . 7 . 1967 tarihli 139 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edümis-
tir. (Millet Meclisi S. Sayu*: 262) 

Cumhuriyet iSenatosu Geçici İKomfcyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 27 . 7 . 1967 
Esas No. : 1/811 
Karar No. : 4 

Yüksek Bakanlığa 

Millet Meclisinin 13 . 7 . 1967 tarihli 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların Devletçe işletilmesi hakkındaki 
3867 savıh Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun tasamı, Millet Meclisi Başkanlığının 
14 . 7 ". 1967 tarihli ve 3098 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmek
le, Geçici Komisyonumuzun 27 Temmuz 1967 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesi tarafından işletilmekte olan Ereğli Kömür Hav
zası sınırlarının, deniz altına uzanan maden kömürlerine şamil olmak üzere genişletilmesini ön
görmektedir. 

Gerekçede de belirtildiği üzere, Zonguldak Kömür Havzasının 3867 saydı Kanunla tamamlan
mış olan devletleştirilmesi keyfiyetini mütaakıp,girişilen işletme faaliyeti ve bunun icabı olarak 
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tanzim edilen amenajman programı ve tatbikatı sonunda yapılan etütlere paralel olarak vücuda 
getirilen işletmecilik tesis ve çalışmaları, bu havzadaki kömür teşekküllerinin önemli bir kısmının 
deniz altına müteveccih varlıkları (maden kömürü rezervleri) ihtiva eylediğini göstermiştir. 

Deniz seviyesinin üstüne isabet eden kısımlarda devamlı çalışmalar sonunda azalan kömür var
lıklarının alt seviyelere doğru inkişafı nazara alınarak ve aynı zamanda amenajman programının 
tatbikatı cümlesinden olarak, kömür tezahürlerinin normal işletmecilik zihniyeti dâhilinde kıymet
lendirilmesi için, sahili aşarak denizin altına uzanan kömür taazzuvatı içinde çalışmalara bulan
mak zorunluğu hâsıl olmuştur. 

Bu suretle, şimdiye kadar kara bölgesinde ve fakat deniz seviyesinin altında olan çalışma ala
nı, bu kanun ile sahili takiben deniz altındaki varlıklara da teşmil edilecek ve yeni bir çalışma saf
hası başlamış olacaktır. 

Esasen, 11 . 3 . 1954 tarihli ve 6309 sayılı Maden Kanununun 271 sayılı Kanunla değiştirilen 
8 nci maddesinin ilk bendi de, Kara Suları altında maden işletilmesine mesağ vermektedir. 

Havzanın yeraltı kömür varlıklarının daha raasyonel bir şekilde kıymetlendirilınesine ve sınır
landırılmasına imkân verecek olan tasarı, komisyonumuzca uygun görülmüş ve benJmsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

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

Başkan Sözcü 
Aydın Sakarya Tabiî Üye Artvin 

1. C. Ege M. Tığlı Ş. Özkaya F. Alpaslan 
Rize Trabzon 

O. M. Agun A. §. Ağanoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ereğli Kömür Havzasındaki Ocaklar Devletçe 
isletümesi hakanda 3867 sayüı Kamına ek Ur 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. - Ereğli Kömürleri Havzasın
daki Ocakların Devletçe işletilmesi hakkında 
3867 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklen
miştir: 

EK MADDE - Türkiye Kömür isletmeleri 
Kurumuna bağlı Ereğli Kömürleri isletmesi Mü
essesesi tarafından işletilmekte olan Ereğli Kö
mür Havzası smırlarmm deniz altına uzanan 
maden kömürlerine şâmil olmak üsere ^ i ş l e 
tilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. - Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu kanunun hükümlerim Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe 
işletilmesi hakkında 3867 saydı Kanuna ek bir 

madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. - Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen * b u l edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 999) 

http://mad.de


CUMHURİYET SENATOSU S. Sayış, : 999 a ek 

Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların Devletçe işletilmesi hakkında 
3867 sayılı Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun tasansınm 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 

Komisyon raporları (Millet Meclisi 1/274; Cumhuriyet 
Senatosu 1/811) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 262) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14.7 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3098 - 1/274 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 7 . 1967 tarihli 139 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy üe kabul edilen, Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 
sayılı Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun tasamı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Ferruh Bozbeyli 
m i e t Meclisi Başkanı 

Not ; Bu tasan 28 . 11 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 13 . 7 . 1967 tarihli 139 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 262) 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 27 . 7 . 1967 
Esas No. : 1/811 

Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Medisimn 13 . 7 . 1967 tarihli 119 ncu Birlesiminde öze l ik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların Devletçe işletilmesi hakkındaki 
3867 sayılı Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet MeclM Başkanlığının 
14 . 7 . 1967 tarihli ve 3098 sayılı yazıları ile Cumlıuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmek
le, Geçici Komisyonumuzun 27 Temmuz 1967 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasan, Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesi tarafından işletilmekte olan Ereğli Kömür Hav
zası sınırlarının, deniz altına uzanan maden kömürlerine şamil olmak üzere genişletilmesini ön
görmektedir. 
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Gerekçede de belirtildiği üzere, Zonguldak Kömür Havzasmm 3867 sayılı Kanımla tamamlan 

mış «^devle t leş t i r i lmes i keyfiyetini müteakip, girişilen işletme faaliyeti ve bunun icabı olarak 
tanzim edilen amenajman programı ve tatbikatı sonunda yapılan etütlere paralel olarak vücuda 
getirilen işletmecilik tesis ve çalışmaları, bu havzadaki kömür teşekküllerinin önemli bir kısmının 
deniz altına müteveccih varlıkları (maden kömürü rezervleri) ihtiva eylediğimi göstermiştir. 

Deniz seviyesinin üstüne isabet eden kısımlarda devamlı çalışmalar sonunda azalan kömür var
lıklarının alt seviyelere doğru inkişafı nazara alınarak ve aynı zamanda amenajman programının 
.tatbikatı cümlesinden olarak, kömür tezahürlerinin normal işletmecilik zihniyeti dâhilinde kıymet
lendirilmesi için, sahili aşarak denizin altına uzanan kömür taazzuvatı içinde çalışmalara başlan
mak zorunluğu hâsıl olmuştur. 

Bu suretle, şimdiye kadar kara bölgesinde ve fakat deniz seviyesinin altında -olan çalışma ala
nı, bu kanun dile sahili takiben deniz altmdaki varlıklara da teşmil edilecek ve yeni bir çalışma saf
hası başlamış olacaktır. 

Esasen, 11 . 3 . 1954 tarihli ve 6309 sayılı Maden Kanununun 271 sayılı Kanunla değiştirilen 
8 nci maddesinin ilk bendi de, Kara Sulan altında maden işletilmesine mesağ vermektedir. 

Havzanın yeraltı kömür varlıklarının daha rasyonel bir şekilde kıymeti endirilmesine ve sınır
landırılmasına imkân verecek olan tasan, komisyonumuzca uygun görülmüş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisime kabul edilen maddeler komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

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

Başkan Sözcü 
Aydın Sakarya Tabiî Üye Artvin 

1. C. Ege M. Tığlı §. Özkaya F. Alpasyan 

Rize Trabzon 
0. M. Agun A. Ş. Ağanoğlu 

Geçici Komisyon Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/811 22.12. 1967 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkannğa 

Komisyonumuza havale buyuruları (Ereğli Kömür havzasmdaki ocakların Devletçe işletilmesi 
hakkında'3867 sayılı Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı) Yüce Senatonun 
gündeminde olup'da Senatonun yaz tatiline girmesinden dolayı Senato Genel Kurulunda görü
şülmesi tamamlanamıyan tasarılardan olması hasebiyle Komisyonumuz bahis konusu kanun t a 
sarısını Senato gündemindeki şekli ile aynen benimsemiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Üye 
Refik Ulusoy Yiğit Köker Rıza Isıtan Y. Kemal Şenocak 

Manisa Ankara Samsun Afyon K. 

Üye Üye Üye 
Kudret Bayhan Osman Salihoğlu M. Faik Atayurt 

Niğde Sakarya Uşak 

C. Senatosu (S. Sayısı : 999 a ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Ereğli Kömür Havzasındaii Ocakların Devletçe 
işletilmen hakkında 3867 sayılı Kanuna ek bir 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. - Ereğli Kömürleri Havzasın
daki Ocakların Devletçe işletilmesi hakkında 
3867 sayılı Kanuna sağ ıdak i ek madde eklen-
miştir : 

EK MADDE - Türkiye Kömür işletmeleri 
Kurumuna bağlı Ereğli Kömürleri işletmesi 
Müessesesi tarafından işletilmekte olan Ereğli 
Kömür Havzası sınırlarının deniz altına uza
nan maden kömürlerine şâmü olmak üzere ge
nişletilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. - Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ereğli Kömür Havzasındaii Ocakla™ Devletçe 
işletilmesi hakkında 3867 sayılı Kanuna ek bir 

madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. - Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. - Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı: 999 a ek) 



3 £ * ;:e CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 0 0 1 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı 
maddelerinin d e v r i l m e s i n e ve bâzı maddelerine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasansımn Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 

1/213; Cumhuriyet Senatosu 1/814) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 260) 

; Mület Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 7 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2141 -1/213 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 7 . 1967 tarihli 140 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy üe kabul edilen, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 10 . 6 . 1966 tariflinde Bakanlıkça İlk Komisyona havale edümiş ve Genel Ku
rulun 13 ve 14.7 . 1967 tarihli 139 ve 140 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Say w : 260) 

Geçici Komisyon Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/814 27.7.1967 

Karar No. : 5 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 . 7 . 1967 tarihli 140 ncı .Birleşiminde öncelik ye ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı, Mil-
let Meclisi Başkanlığının 15 . 7 . 1967 tarihli ve 2141 sayılı yazıları ile Cumhuriyöt Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle, Geçici Komisyonumuzun 27 Temmuız 1067 tarihli BirlügknİDide tetkik 
ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni; Vakıfların sahibolduğu gayrimenkul ve işletmelerin rantabl bir şekil
de idaresini mümkün kılabilmek, m a ^ u t ve mülhak vakıflara ait paraların münhasıran Türkiye 
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Vakıflar Bankasına yatırılmasını sağlamak, Bankanın tahvil çıkarma yetkisine dair hükmü vu
zuha k a v u r m a k , idare meclisi üyeleri ile banka p a n e i i n e dağıtılmakta olan safi kârın nispet 
ve a l a r m ı günün şartlarına uydurmak, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bir murakıp tâyin etme 
yetkisi veren hükme ^ r a h a t getirmek, maksadiyle, 62İ9 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası t ü r k 
Anonim Ortaklığı Kanununda bâzı değ i ş l ik l e r yapılmasını önermektedir . 

1. 1954 yılında 6219 sayılı Kanımla kumlan Banka, söz konusu kanunun 2 nci maddesinin 
(E) bendinde öngörülen fonksiyonumu şimdiye kadar yerine getirmek imkânım bulamamıştır. 
Yürürlükte bulunan metne göre, vakıfların sahip bulunduğu çeşitli gayrimenkul ve işletmeler ida
resinin bankaya devri ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mülhak vakıfların buna lüzum görme-
lerine bağlı bulunmaktadır. Halbuki, bankanın kuruluşundan beri böyle bir lüzum hissedilmemiş 
ve bankaya kanunen verilmiş olan bir fonksiyonun ifası imkân dâhiline girememiştir. 

Kuruluşundan bu yana geçen süre içinde banka, (62) yerde şube açmak suretiyle teşkilâtını 
genişletmiş ve rantabl şekilde çalışan gelişmiş ve oturmuş bir müessese halini almıştır ki, bu dtt-
rumu ile banka, Vakıfların birçok gayrimenkul ve işletmelerini, gayelerine uygun olarak ve ticari 
ve iktisadi esaslar dâhilinde idare edebilecek imkâna kavuşmuş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, idare ve işletilmesi bankaya tevdi edilecek olan gayrimenkullerle işletmelerin, BAŞ-
bakan tarafından memur edilecek Bakan marifetiyle tesbit olunması, yukarıda belirtilen mahzur
ları bertaraf edeceği gibi; bu uygulama, Vakıflar idaresini maaş, komisyon ve ücret gibi birçok 
masraf ve külfetten de kurtarmış olacak ve dolayısiyle bütçeden Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
yapılmakta olan Hazine yardımının azalmasına imkân bahşedecektir. 

2. 2762 sayılı Vakıflar Kanununun birinci maddesine göre, mazbut vakıfların idarem ire mül
hak vakıfların kontrolü Vakıflar Genel Müdürlüğüne mevdu bulunmaktadır. Söz konusu vâkıfla¬ 
rın paralarının büyük kısmı Türkiye Vakıflar Bankasına yatırılmış olmakla beraber, kayıtlayıeı b1* 
hüküm mevcudolmadığı cihetle, diğer bankalara da tevdiat yapılmakta olduğu bir vakıadır. Bu 
vakıflara ait paraların Türkiye Vakıflar Bankasına yatırılması, hem bankanın kuruluş gayesine 
uvsun düşecek, hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne, vakıfların malî durumlarını daha kolaylık
la "ve isabetle kontrol imkânını sağlıyacaktır. 

3. €219 sayılı Kanunun 8 nci maddesi, bankava, münhasıran ipotekli ikrazlarda kullânilmak 
üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünün kefaleti ile'sermayesinin iki katma kadar tahvil çıkarma yet
kisini tanımıştır. Ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kefaleti ile bankanın tahvilli t a h v i l i 
uzun vadeli istikraz yapabileceği açıklandığı halde, 2762 sayılı Vakıflar Kanununda Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğünün bu gibi istikrazlara kefalet edebileceğine dair bir sarahat olmadığı cihetle, 
bu hükmün uygulanmasında hukukî tereddütler doğmaktadır. Bu durum karşısında, bankaca ih-
racedilecek tahviller için Maliye Bakanlığının mutabakatının sağlanması suretiyle Hazine kefale
tinin tesisi maksada daha uygun bulunmuştur. 

4. 6219 sayılı Kanun, tevzi nisbet ve esasları Umumi Heyet kararına bağlı olmak üzere safî 
kârın yüzde 5 inin idare meclisi üyeleri ile banka personeline dağıtılacağı hükmünü tesis etmiş
tir. Tasarı, diğer bankalardaki t a r i k a t a mütenazır olarak mezkûr nisbette değişiklik yapılmasını 
öngörmektedir. Bu suretle personelin, başka yerlere kaymalarının önleneceği düşünülmüştür. 

5. 6219 sayılı Kanunla, banka sermayesinin yüzde 55 inin sahibi olarak Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne bir murakıp tâyin etme yetkisi tanındığı halde, mer'i hükümde sarahat olmaması sebe
biyle Genel Müdürlük, kendi teşkilât mensuplarından birini' murakıp tâyin edememektedir. Tasarı
nın kabulü ile, bu hususun gerçekleştirilmesi de imkân dâhiline girecektir. 

Yukarda belirtilen hükümleri ihtiva eden tasarı, komisyonumuzca da uygun görülmüş ve be
nimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeler komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

C, Senatosu (B. Sayısı : 1001) ' 



III - Tasarının Genel Kurulda Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

Genel Kumlun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü 
Aydın Sakarya Tabiî Üye Artvin 

t C. Ege M. Tığlı Ş. özkaya F. Alpaslan 
Rize Trateon 

O. M. Agun A. Ş. Ağanoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anorvhn Ortak-
lığı Kanununnn bâzı maddelerinin değiştirllme-
sine ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine 

dair kanun tasamı 

MADDE 1. -6219 sayılı Türkiye Vakıflar 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 
2 nci maddesinin (E) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu maddeye (F) bendi eklen
miştir : 

E) Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mülhak 
vakıfların Haresini Bankaya tevdie lüzum gö
recekleri gayrimenkullerle işletmelerin, yapıla
cak anlaşmalarda gösterilecek esaslar dâhilin
de, rasyonel bir şekilde idare, idame ve işletil¬ 
meleri için lüzumlu bilûmum muamele ve te
şebbüslere (ticari, zirai, sınai) girişmek. 

(Her yıl Eylül ayı içinde Başbakan veya 
Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün bağlı olduğu Bakanın başkanlığında 
Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürü 
ve Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Genel Müdürünün iştiraki üe toplana
cak bir heyet tarafından, yukardaki fıkra ge
reğince idare ve işletmeleri Bankaya tevdi edi
lebilecek gayrimenkııllerle işletmelerin durumu 
incelenil- ve bunlardan Bankaya devri gereken
ler Başbakan veya ilgili Bakan tarafından tes-
bit olunur.) 

F) Mazbut ve mülhak vakıfların bankacı
lık hizmetlerini ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün, yapılacak anlaşmalar dâhilinde, veznedar
lık fer ini yapmak . 

MADDE 2 . - T ü r k i y e Vakıflar Bankası 
Anonim Ortaklığı Kanununun 8 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

C. Seüatett 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklı
ğı Kanununnn bâzı maddelerinin deği§tirümesme 
ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. - Mület Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

08. Sayısı : 1001) 
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:. (Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Tahvil pkanm yetkisi 

Madde 8. - Banka, en az % 50 si ipotekli 
ikrazlarda kullanılmak üzere Umumi Heyetin 
karan ve Mal^e Bakanlığının mutabakatı ve 
kefaletiyle ödenmiş sermayesinin İM katına ka-
dar tahvil çıkarabilir. 

Tahvillerin ihraç şekli ve şartları Maliye Ba
kanlığının muvafakati alınmak suretiyle Ban-
kaca tesbit olunur. 

Bankanın ipotekle temin edilmiş alacakları 
bu tahvillerin faizlerinin ödenmesi için rüçhan 
hakkı sağhyan bir karşılık teşkil eder. 

MADDE 3. - Türkiye Vakıflar Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 9 ncu mad-
desinin (D) bendi aşağıdaki şekCde değiştiril-
mistir : ' • 

'D) % 1 i idare Meclisi üyelerine mütesa-
viyen, 

% 9 u idare Meclisinin tesb'it edeceği esas
lar dâhinde tevzi edilmek üzere temeddü ikra
miyesi olarak memur ve müstahdemlere. 

MADDE 4. - Türkçe Vakıflar Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 14 ncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Murakıplar 

Madde 14. - Bankanın muamelâtı, bici (A) 
grupu hisse senedi sahibi tarafından Vakıflar 
Genel Müdürlüğü teşkilâtından olmak üzere 
tâyin olunan ve diğer ikisi Umumi Heyet top
lantısında (B) ve (C) grupları hisse senetleri 
sahipleri tarafından ayrı ayrı seçilecek üç mu-
rakıp marüetiyle denetlenir. 

MADDE 5. - Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. - Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kumlu yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 3. - Millet Meclisince kabul edi-
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - Millet Meclisince kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

3 > S « 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1001) 



Toplanu 7 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S . Sayısı : I I H I e e k 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar eklen-
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporları (Millet Meclis 

1/213; Cumhuriyet Senatosu 1/814) 

(Not : Millet Meclisi S . Sayısı : 260) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 7 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2141-1/213 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 7 . 1967 tarihli 140 n a Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 10 . 6 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 13 ve 14.7 . 1967 tarihli 139 ve 140 ncı bireşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 260) 

Geçici Komisyon Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/814 27 . 7 . 1967 

Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 . 7 . 1967 tarihli 140 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı, Mil
let Meclisi Başkanlığının 15 . 7 . 1967 tarihli ve 2141 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle, Geçici Komisyonumuzun 27 Temmuz 1967 tarihli Birleşiminde tet
kik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni Vakıfların sahibolduğu gayrimenkul ve işletmelerin rantabl bir şekil
de idaresini mümkün kılabilmek, mazbut ve mülhak vakıflara ait paraların münhasıran Türkiye 
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Vakıflar Bankasına yatırılmasını sağlamak, Bankanın taihv.il çıkarma yetkisine dair hükmü vu
zuha kavuşturmak, idare meclisi üyeleri ile banka personeline dağ ı lmak ta olan safi kârın nisbet 
ve esaslarını günün şartlarına uydurmak, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bir murakıp tâyin etme 
yetkisi veren hükme sarahat getirmek maksadiyle 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasını öngörmektedir. 

1., 1954 yılında 6219 sayılı Kanunla kurulan Banka, söz konusu kanunun 2 nci maddesinin 
(E) bendinde öngörülen fonksiyonunu şimdiye kadar yerine getirmek imkânını bulamamıştır. 
Yürürlükte buulnan metne göre, vakıfların sahip bulunduğu çeşitli gayrimenkul ve işletmeler ida
resinin bankaya devri ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mülhak vakıfların buna lüzum görme
lerine bağlı bulunmaktadır. Halbuki, bankanın kuruluşundan beri böyle bir lüzum hissedilmemiş 
ve bankaya kanunen verilmiş olan bir fonksiyonun ifası imkân dâhiline girememiştir. 

Kuruluşundan bu yana geçen süre içinde 'banka, (62) yerde şube açmak suretiyle teşkilâ
tını genişletmiş, ve rantabl şekilde çalışan gelişmiş ve oturmuş bir müessese halini almıştır ki, 
bu durumu ile banka, Vakıfların birçok gayrimenkul ve işletmelerini, gayelerine uygun olarak ve 
ticari ve iktisadi esaslar dâhilinde idare edebilecek imkâna kavuşmuş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, idare ve işletilmesi bankaya tevdi edilecek olan gayrimenkullerle iletmelerin, 
Başbakan tarafından memur edilecek Bakan marifetiyle tesbit olunması, yukarıda belirtilen mah
zurları bertaraf edeceği gibi; bu uygulama, vakıflar idaresini maaş, kondisyon ve ücret gibi birçok 
masraf ve külfetten de kurtarmış olacak ve dolayısiyle bütçeden Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
yapılmakta olan hazine yardımının azalmasına imkân bahşedecektir. 

2. 2762 sayılı Vakıflar Kanununun birinci maddesine göre, mazbut vakıfların idaresi ve mül
hak vakıfların kontrolü Vakıflar Genel Müdürlüğüne mevdu bulunmaktadır. Söz konusu vakıfla
rın paralarının büyük .kısmı Türkiye Vakıflar Bankasına yatırılmış olmakla beraber, kayıtlayıcı 
tor hüküm mevcudolmadığı cihetle, diğer bankalara da tevdiat yapılmakta olduğu bir vakıadır. 
Bu vakıflara ait paraların Türkiye Vakıflar Bankasına yatırılması, hem bankanın kuruluş gaye-
sine uygun düşecek, hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne, vakıfların malî durumlarını daha ko
laylıkla ve isabetle kontrol imkânını sağlıyacaktır. 

3. 6219 sayılı Kanunun 8 nci maddesi, bankaya, münhasıran ipotekli ikrazlarda kullanılmak 
üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünün kefaleti ile sermayesinin iki katma kadar tahvil çıkarma yet
kisini tanımıştır. Ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kefaleti ile bankanın tahvilli tahvilsiz 
uzun vadeli istikraz yapabileceği açıklandığı halde, 2762 sayılı Vakıflar Kanununda Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün bu gibi istikrazlara kefalet edebileceğine dair bir sarahat olmadığı cihetle, 
fbu hükmün uygulanmasında hukukî tereddütler doğmaktadır. Bu durum karşısında, bankaca ih-
racedilecek tahviller için Maliye Bakanlığının mutabakatının sağlanması suretiyle Hazine kefale
tinin tesisi maksada daha uygun bulunmuştur. 

4. 6219 sayılı Kanun, tevzi nisbet ve esasları Umumi Heyet kararına bağlı olmak üzere safi 
kârın yüzde 5 inin idare meclisi üyeleri ile banka personeline dağıtılacağı hükmünü tesis etmiş
tir. Tasarı, diğer bankalardaki Utbikata mütenazır olarak mezkûr nisbette değişiklik yapılmasını 
öngörmektedir. Bu suretle personelin, başka yerlere kaymalarının önleneceği düşünülmüştür. 

5. 6219 sayılı Kanunla, banka sermayesinin yüzde 55 inin sahibi olarak Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne bir murakıp tâyin etme yetkisi tanındığı halde, mer'i hükümde sarahat olmaması sebe
biyle Genel Müdürlük, kendi teşkilât mensuplarından birini murakıp tâyin edememektedir. Tasarı
nın kabulü ile, bu hususun gerçekleştirilmesi de imkân dâhiline girecektir. 

Yukarda belirtilen hükümleri ihtiva eden tasarı, komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 
benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeler komisyonumuzca da aynen. 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu S. Sayısı : (1001 e ek) 
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III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi h u y u n d a istemde bulunul-
maS1 kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunuluT. 

Başkan 
Aydın 

1. C. Ege 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 

Esas No. : 1/814 
Karar No. : 3 

Sözcü 
Sakarya 
M. Tığh 

Rize 
O. M, Agun 

Tabiî Üye 
Ş. Özkaya 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Geçici Komisyon Raporu 

Artvin 
F. Alpaslan 

22 .12 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan (Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine) dair kanun 
tasarısı Yüce Senatonun gündeminde olup da Senatonun yaz tatiline girmesinden dolayı Sena
to Genel Kurulunda görüşülmesi tamamlanamıyan tasarılardan olması hasebiyle Komisyonumuz 
bahis konusu kanun tasarısını Senato gündemindeki şekli ile aynen benimsemiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Üye 
Manisa Ankara Samsun Afyon K 

Refik Ulusoy Yiğit Köker Rıza Isıtan Y. Kemal Şenocak 

Üye 
Niğde 

Kudret Bayhan 

Üye 
Sakarya 

Osman Salihoğlu 

Üye 
Uşak 

M. Faik Atayurt 

C. Senatosu S. Sayısı : (1001 e ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak-
lığı Kanununnn bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. - 6219 sayılı Türkiye Vakıflar 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 
2 nci maddesinin (E) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu maddeye (F) bendi eklen
miştir. 

E) Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mülhak 
vakıfların idaresini bankaya tevdie lüzum gö
recekleri gayrimenkullerle işletmelerin, yapıla
cak anlaşmalarda gösterilecek esaslar dâhilin
de, rasyonel bir şekilde idare, idame ve işletil
meleri için lüzumlu bilûmum muamele ve te
şebbüslere (ticari, zirai, sınai) girişmek. 

(Her yıl Eylül ayı içinde Başbakan veya 
Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün bağlı olduğu bakanın başkanlığında 
Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürü 
ve Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Genel Müdürünün iştiraki ile toplana
cak bir heyet tarafından, yukardaki fıkra ge
reğince idare ve işletmeleri bankaya tevdi edi
lebilecek gayrimenkullerle işletmelerin durumu 
incelenir ve bunlardan bankaya devri gereken
ler Başbakan veya ilgili bakan tarafından tes-
bit olunur.) 

F) Mazbut ve mülhak mabut la r ın bankacı
lık hizmetlerini ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün, yapılacak anlaşmalar dâhilinde, veznedar
lık işlerini yapmak 

MADDE 2. - Türkiye Vakıflar Bankası 
Anonim Ortaklığı Kanununun 8 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tahvü çıkarma yetkisi 

Madde 8. - Banka, en az % 50 si ipotekli 
ikrazlarda kullanılmak üzere Umumi Heyetin 
kararı ve Maliye Bakanlığının mutabakatı ve 
kefaletiyle ödenmiş sermayesinin iki katına ka
dar tahvü çıkarabilir. 

TahvtTlerin ihraç şekli ve şart lan Maliye Ba
kanlığının muvafakati alınmak suretiyle ban
kaca tesbit olunur. 

C. Senatosu S. Say^ı 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklı-
ğı Kanununnn bâzı maddelerinin değiştirilmesine 

ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair 
Kanun 

MADDE 1. - Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

: (1001 e ek) 



MiMet Meclisini kalbul ettiği metin 

Bankanın ipotekle teinin edilmiş alacakları 
bu tahvillerin faizlerinin ödenmesi için rüçhan 
hakkı sağlıyan bir karşılık teşkil eder. 

MADDE 3 . - Türkiye Vakıflar Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 9 ncu mad
desinin (D) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

D) % 1 i idare Meclisi üyelerine mütesa-
viyen, 

% 9 u idare Meclisinin tesbit edeceği esas
lar dâhilinde tevzi .edilmek üzere temettü ikra
miyesi olarak memur ve müstahdemlere, 

MADDE 4. - Türkiye Vakıflar Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 14 ncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şeküde de
ğiştirilmiştir. 

Murakıplar 

Madde 14. - Bankanın muamelâtı, biri (A) 
grupu hisse senedi sahibi tarafından Vakıflar 
Genel Müdürlüğü teşkilâtından olmak üzere 
tâyin olunan ve diğer ikisi Umumi Heyet top
lantısında (B) ve (C) grupları hisse senetleri 
sahipleri tarafından ayrı ayrı seçilecek üç mu
rakıp marifetiyle denetlenir. * 

MADDE 5. - Bu kanun yayımı tarihinde .yü
rürlüğe girer. 

MADDE ö. - Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

5 -
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. - Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - Millet Meclisince kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. . 

C. Senatosu S. Sayısı : (1001 e ek) 



ToPİantı 7 CUMHURİYET SENATOSU S. SayıSI : 1 0 6 6 

Af kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/453; Cumhuriyet Senatosu 1/836) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 466) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 12 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5638 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 25 . 12 . 1967 tarihli 21 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
iş'ari oy ile kabul edilen Af kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 25 . 12 . 1967 tarihinde Başkanııkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 25 . 12 . 1967 tarihli 21 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 466) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 25 . 12 . 1967 

Esas No. : 1/836 
Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 25 . 12 . 1967 tariMİ 21 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek iş'ari 
oy ile kabul edilen, Af kanunu tasarısı, Millet Meclisi* Başkanlığınca Cumhuriyet Senatosuna gön
derilmekle, Komisyonumuzun 25 . 12 . 1967 tarihli 4 ncü Birleşiminde, ilgili Adalet Bakanı da ha
zır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolay: mahkûm edilmiş olup da, 780 sayılı Af Ka
nununun 4 ncü maddesinin (a) ve (b) bendlerinden faydalanmış olanların, fer'i ve mütemmim ce
zalan ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmelerini öngörmektedir. 

Bilindiği üzere, 20 - 21 Mayıs olaylarından dolayı mahkûm edilmiş olanların, siyasi suçlu niteli
ğinde bulunmaları göz önüne alınarak, 780 sayılı Af Kanunu ile kademeli olarak afları derpiş edil
mişti. 
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Filhakika, 780 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince üç kademede afları öngörülen hükümlü

lerden; ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş bulunanların bu cezaları 15 sene muvakkat 
ağır hapse tahvil edilmiş ve hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara mahkûm edilmiş olanların cezala
rından 8 er senesi affedilmiş, 8 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş bulu
nanların da, fer'i ve mütemmim cezalan ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere-
afları sağlanmıştı. 

Bu defa, aradan geçen zaman ve işlenen suçun vasıf ve mahiyetiyle, mahkûm edilmiş bulunanla
rın bakıve cezalarının çektirilmesinde bugün için içtimai bir fayda olmadığı nazara alınarak ve 
halen ceza evinde bulunanların da 24 kişiye inhisar etmesi karşısında; geçen defa 780 sayılı Af 
Kanununun 4 ncü maddesinin (a) ve (b) bendleri gereğince özel aftan faydalanmış olanların, bu 
defa bir atıfet olarak geneil afları için hazırlanmış TraUı^n tasan, Komisyonumuzca uygun mütalâa 
edilmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edüen 1, 2 ve 3 ncü maddeler. Komisyonumuzca .da aynen kabul 
edilmiştir. 

III - Tasarının bir an önce kanunlaşmasını teminen Genel Kurulda bütün işlere takdimen ve 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan 
Aydm 

0. S. Sangöllü 

Cumhurbaşkanınca S. V. 
Â. Artus 

Kırşehir 
A. R. Ulusman 

Bulunamadı 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Konya 
S. Çumrah 

Kâtip 
Tekirdağ 

II. Mumcuoğlu 

Hatay 
M. DeliveH 

Rize 
0. M. Agun 

Tabiî üve 
S. O'Kan 

İstanbul 
E. Özden 

Bulunamadı.. 

Sakarva 
M. Tİğh 

Samsun Sivas Tokat 
R. Rendeci R. Öçten Z. Betil 

Bulunamadı Hasta Bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Af kanunu tasarısı 

MADDE 1. - 20 - 21 Mayıs 1963 olayların
dan dolayı mahkûm edilmiş olup da, 780 * m h 
Af Kanununun 4 ncü maddesinin (a) ve (b) 
bendlermden faydalanmış olanlar, fer'i ve mü
temmim cezalan" ile ceza mahkûmiyetlerinin ne
ticelerine de şâmil olmak üzere affediİmişlerdir. 

780 sayı l ıAf Kanununun 16 ncı maddesi 
hükmü, birinci fıkra hükmünden istifade eden
ler hakkında da uygulanır. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü 
saklıdır. 

MADDE 2. - Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu vürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Af kanunu tasarısı 

MADDE 1. - Millet Meclisince -kabul edilen 
1nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

»*<ı 
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