
CÎLT :53 TOPLANTI : 8 

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

»m<i 

54 ncü Birleşim 

29 . 4 . 1969 Salı 

içiacbkiler 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

3. — YOKLAMA 

4. — SÖYLEV VE DEMEÇLER 

Sayfa 
84 

84:85 

85 

85 
1. — Hakkâri Üyesi Necip Seyhan'ın; 

Hakkâri'nin ilçeleriyle irtibatının kesildi
ğine ve yiyecek sıkıntısı başladığına dair 
demeci ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'
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tahribata uğrayan Hizan - Tatvan yolunun 
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3. — Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı'nın; 
Devlet Su İşleri ve Karayolları Antalya 
Bölgesine dâhil bulunan iller arasında 
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plân fikrini zayıflatacağına dair demeci ve 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in cevabı 87:91 

4. — Tabiî Üye Vehbi Ersü'nün; Anka
ra Kolejindeki yangın vesilesi ile, bu gibi 
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hallerde alınması gerekli Emniyet tedbirle
rine dair demeci 91 

5. — Malatya Üyesi Hamdi özer'in; 
bâzı mütaahhitlerin Devletten olan alacak
larını tahsil edemediklerine, borçların ve 
kredilerin bir nisbet dâhilinde seyyanen 
dağıtılması gerektiğine dair demeci ve Baş
kanın açıklaması 91:92 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 93,122 

1. — Kore Parlâmento Heyetinin mem
leketimize yapmış olduğu ziyarete mukabe
le maksadiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisini temsilen, Kore'ye gidecek Heyete ka
tılacak Cumhuriyet Senatosu üyelerine da
ir Başkanlık tezkeresi 93 

2. — Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in; 
Millî birlik ve bütünlüğümüze aykırı dü
şen bir kısım faaliyetler hakkında bilgi 
edinmek üzere Cumhuriyet Senatosu Araş
tırması açılmasına dair önergesi 93:96 
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Sayfa 
rüarım görüşmek lazere Genel Kurulun 
30 Nisan 1969 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanmasını istiyen önergesi 122:123 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 96,124 
1. — Arsa Ofisi kanun tasarısının Mil

let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 1/157; Cumhuriyet Se
natosu 1/972) (S. Sayısı : 1214) 96:121,137:138 

Yazılı sorular 
• 1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 

İhsan Topaloğlu'nun, Etibank Genel Müdür 
Vekili bulunduğu sırada bakır konusunda ya
pılan kredi anlaşmalarına dair yazılı soru öner
gesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 

Tasarılar 
1. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen 

veya ihtiyaç faslası bulunan malzemelerin satıl
ması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim 
görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (Millet Meclisi 1/505; Cumhu
riyet Senatosu 1/1006) (Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) (Müddet: 1 er ay) 

2. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
baklanda 224 sayılı Kanunun 15, 20 ve 24 ncü 

Sayfa 
2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun geçici 2 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/403; Cum
huriyet Senatosu 1/1000) (S. Sayısı : 1259) 

121: 
122,124:136 

gönderilmiştir. (7/577) 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met Özgüneş'in, Kayseri Valiliği emrine verilen 
ilkokul öğretmenlerinin tâyinlerine dair yazılı 
soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/578) 

maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/583; Cumhuriyet Senatosu 
1/1007) (Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) (Müddet: 1 er ay) 

Raporlar 

3. — 5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci maddesinin (b) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli-

GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Eskişehir Üyesi Gavsi Uçagök'ün vefat et
tiğine dair Başbakanlık tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi ve merhumun ruhunu taziz için 
iki dakikalık saygı duruşu yapıldı. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Suad Hayri 
Ürgüplü, Ferid Melen ve Erdoğan Adah'ya 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
okundu ve izinler kabul edildi. 

Kooperatifler kanun tasarısı görüşüldü 
ve tasarının kanunlaşması kabul olundu, 

29 Nisan 1969 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere birleşime saat 19,45 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet TJnaldı 

Kâtip 
Mardin 

Abdülkerim Saraçoğlu 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

Katip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 

H — 
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since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/830; 
Cumhuriyet Senatosu 2/265) (S. Sayısı : 1260) 

4. — 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
dört ek madde eklenmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/483; Cumhuriyet Senatosu 1/1003) (S. Sayı
sı : 1261) 

5. — İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fakülte
si» adı altında Ege Üniversitesine katılması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/622; Cumhuriyet Senatosu 
1/1004) (S. Sayısı : 1262) 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/519; Cum
huriyet Senatosu 1/1001) (S. Sayısı : 1263) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkamnca S. Ü.), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 54 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Hakkâri Üyesi Necip Seyhan'ın; Hakkâ
ri'nin ilçeleriyle irtibatının kesildiğine ve yiye
cek sıkıntısı başladığına dair demeci ve Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp'in cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri var
dır, onları okutup muhterem üyelere söz vere
ceğim. 

Yalnız, 30 Nisan 1969 Çarşamba günü müd- ı 
deti biten kanunların mevcudolduğunu muhte
rem üyelere hatırlatmayı bir vazife bilmekte
yim. Bu sebepten gündem dışı konuşmalarda 

zamanı çok tasarruf ederek yapmalarını istir
ham ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Hakkâri kazalarının halen kapalı bulunan 

yollan ve baş gösteren yiyecek sıkıntısı hak
kında gündem dışı söz rica ediyorum. 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

BAŞKAN — Sayın Seyhan buyurun efendim. 
NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; seçim bölgem olan 
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ve maalesef Türkiye'nin en bakımsız bölgesi olan 
Hakkâri'nin bugün için çok önemli olan birkaç 
derdini huzurunuza getirmek için söz almış 
bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, şu 15 gün içerisinde 
Hakkâri'nin Belediye Başkanlığından ve halk
tan birçok tel ve mektup aldım. Sıkıntımız Hak
kâri'nin beş tane mülhak kazası var. Bu mülhak 
kazalardan Yüksekova müstesna; Şemdinli, Çu
kurca, Beytülşebap ve Uludere kazalarının yolu 
15 Ekimden, bu yana kapalı bulunmaktadır. 

Bu sene kışın çok fazla olması ve karın da 
fazla miktarda yağmış bulunması, evvelki sene
lerde Nisan ayının ilk 15 günü içerisinde açılan 
yollarımızın hâlâ kapalı bulunmasına sebebol-
muş ve yolun önümüzdeki günlerde yani; Nisan 
sonunda değil, Mayıs sonuna kadar dahi açıla
cağı şüpheli bulunmakta ve vatandaş da bu en
dişeden dolayı sıkıntılarını bize aktarmış bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 15 Ekimden bu yana 
tam 6:5 ay geçmiştir. Elbette ki bu yol şimdiye 
kadar devamlı olarak kapanmakta idi. Ancak, 
birkaç senedir ki, bu mülhak kazalarımızın he
men hepsine yol yapılmış ve motorlu vasıtalar 
yazın işlemektedirler. Bu sebeple, bu yollarımız 
Nisanın ilk 15 ine kadar açıldığı için, vatanda? 
yiyecek stokunu ona göre ayarlamaktadır. Za
ten bizim, vatandaşımız çok ı^oksul olduğu için. 
8 - 10 aylık ihtiyacını stok edecek kudrette de 
değildir. G-eçen hafta Çukurca ve Beytülşebap 
belediyelerinden böyle teller almış ve bunu il
gili bakanlıklara intikal ettirmiştim. Sayın Ba
yındırlık Bakanı ve Karayolları Umum Müdürü 
yolun kısa zamanda açılması için icabeden emir
leri vereceklerini vaid buyurmuşlardı. Ancak, 
Hakkâri'den gelen bir kısım vatandaş ve aldı
ğım teller yolun açılması yolundaki faaliyetle
rin yeterli olmadığını ifade ettiler. Birkaç dakika 
evvel Beytülşebap Belediye Başkanından aldı
ğım bir telde de yiyecek stoklarının ancak 10 
gün idare edebileceğini ifade etmektedir. Ve yi
ne dün bir memur geldi Beytülşebab'dan, - tabiî 
yaya gelmiş adamcağız - onun ifadesine göre, ki 
bir hafta evvel yola çıkmış; o da şimdiye kadar 
hiçbir faaliyet görmediğini de ifade etti. 

Değerli arkadaşlarım, takdir edersiniz ki, 
Hakkâri bölgesi memlektimizin en ücra, en 

bakımsız bir bölgesidir. Buradaki vatandaşın, 
dertlerini Hükümete ve efkârı umumiyeye inti
kal ettirmek kolay olmuyor. 10 gün evvelki ko
nuşmalarımda da yine aynı vesile ile bir hususu 
ifade etmiştim. Ve Sayın imar ve îskân Ba
kanı da burada cevaplandırmışlardı. Yine bu
gün Beytüşşebab'ın bir mahallesinin halkından 
aldığım bir müşterek dilekçede de, Nisan başın
da yağan yağmurlardan oradaki birçok evlerin 
yıkıldığını, açıkta kaldıklarını ve bir mahalle
nin de tamamen heyelan sebebiyle yıkılmakta 
olduğunu, büyük çukurlar açıldığını ifade edi
yorlar. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin sık sık 
vaidlerine şahidolmaktayız. Yine birçok hizmet
ler de hakikaten yakın senelerde Hakkâri'ye 
iletilmiş bulunmaktadır. Bu vesile ile Hüküme
te teşekkürlerimi arz ederken, bu yol meselesi 
ve yiyecek sıkıntısı üzerinde de önemle durma
sını bilhassa rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Seyhan, teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Bayındırlık Bakanı buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; kıymetli arkadaşımın gündem 
dışı yapmış olduğu konuşma ile ilgili olarak 
maruzatta bulunuyorum. 

Hakkâri ilimizin gerek yeni yolların yapıl
ması suretiyle daha iyi münakale imkânlarına 
kavuşması ve gerekse mevcut yolların onarım 
ve bakımı ve gerek kış aylarında kardan kapa
nan yolların süratle açılması üzerinde önemle 
durmaktayız. Hepinizin de malûmu olduğu ve 
biraz evvel konuşan arkadaşımın da belirttiği 
üzere, Hakkâri'mizin birçok ilçelerine gidil
mezdi, yolu yoktu; diğer illerden dolaşmak 
suretiyle (Uİaşılırdı.Meselâ Uludere'ye ve Bey-
tülşebab'a. Bugün hakikaten büyük fedakâr
lıklarla yapılan yollar sayesinde, hem Beytül
şebap'a ve hem de Uludere'ye rahatlıkla ulaş
mak imkânı hâsıl olmuştur. Hakkâri'de bu se
ne kış şiddetli olmuş ve Zap suyunun kabar
ması ile yollar sık sık kesilmiştir. Van - Hak
kâri yolu, bundan kısa bir müddet evvel ka
panmış ve beş kilometrelik yol tamamen tahri-
bolmuş, Bakanlığımızın ve Karayollarımızın 

— 86 — 
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devamlı takibi sayesinde kısa bir müddet içe
risinde Van - Hakkâri yolu açılmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Hakkâri'den 
Çukurca'ya giden yol üzerinde Sine köprüsü 
mevkiinde, Uludere'ye ayrılan yol kavşağında 
yine Zap suyunun yükselmesi ile 20 - 30 kilo
metrelik yol tamamen sular altında kalmıştır. 
Sine köprüsü civarında biraz evvel almış oldu
ğum malûmata göre, suyun seviyesi yoldan 1,5 
ilâ 2 metre yüksekte bulunmaktadır. Karayol-
larımızm dozerleri faaliyettedir, o bölgede dört 
tane dozer şu anda faaliyettedir. Ancak, sula
rın yükselmesi ile iki dozer mahsur kalmıştır. 
Bütün imkânlarımızla, sular çekilir çekilmez, 
- ki, bir veya iki gün içerisinde suların çekile
ceğini • tahmin ediyorum. - bu yolun açılması 
sağlanacaktır. Bunu yakinen takibetmekteyiz. 

Aynı şekilde Şemdinli yolu üzerinde de bâ
zı kesimler kardan kapalı bulunmaktadır ve 
batak vardır. Şemdinli yolunun açılması için 
de Karayolları ekipleri faaliyet halinde bulun
makta ve Van bölgesinden başka diğer bölge
lerden de yardım almaktadırlar. Bu bölgelerin 
gıda ihtiyaçlarını da yakinen takibetmekteyiz. 
En kısa bir zamanda demin, arz etmiş olduğum 
yollar hizmete açılmış olacaktır. Bunun için 
her türlü fedakârlık yapılmaktadır ve diğer 
bölgelerden de yardım alınmaktadır. 

Durumu saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı, te

şekkür ederim, efendim. 

2. — Bitlis Üyesi Orhan Kürümoğlıı'nun; 
Bitlis'e ayrılan yatırımlar ve selden tahribata 
uğrıyan Hizan - Tatvan yolunun biran evvel 
trafiğe açılmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; gündem 
dışı söz talebi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Bitlis ilinde 1969 yılı içerisinde yapılacak 

olan yatırımların mahiyeti ve ilin istekleri ko
nusunda 10 dakikayı aşmamak kaydiyle gün
dem dışı konuşma imkânı verilmesini saygı ile 
arz ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, buyurunuz 
efendim. Sayın Kürümoğlu, 10 dakikadan daha 
az konuşursanız Riyaset size müteşekkir kala
caktır, efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; Bitlis ilinde 
1969 yılı yatırımları olarak Resmî Gazetede 
ilân edilen şekle göre toplam 40 milyon 413 
bin lira tutarında bir yatırım vardır. Bu yatı
rımlardan dolayı, Bitlis'in birçok mahrumiyeti 
karşısında Hükümetin de bir nisbet dâhilinde 
yardımcı olduğu kanisiyle, huzurunuzda Sayın 
Hükümetimize teşekkür ediyorum. 

Yatırımlardan birçoğu geçen seneden veya 
evvelki senelerden devam eden işler olmakla 
beraber bu sene için ayrılan yatırım miktarla
rı bizi memnun edici mahiyettedir. Yalnız Na
zik Gölü projesi, Bitlis Arıcılık Araştırma Ens
titüsü, Tatvan hayvan pazarı, bakır, çinko ve 
kurşun aramalarına ait Etibankm ve Maden 
Tetkik Aramanın yaptığı yatırımlar, Tatvan 
Et Kombinası haricolmak üzere, diğer yatırım
larda Bitlis'in geri kalmış iktisadiyatına mües
sir olabilecek fazla birşey görmüyoruz. Bu ba
kımdan,, bundan sonraki devrelerde Sayın Hü
kümetimizin bu bölgemizin, bu ilin iktisadiya
tına ve kültürüne bilhassa müessir olabilecek 
yeni yatırımlar yapmasını istirham ediyorum. 

Bu arada bir hususu da belirtmek isterim. 

Geçen günler vâki olan taşkın neticesi zaten 
düzgün olmıyan Hizan Mut ilçelerimizin yolla
rı halen trafiğe açık durumda değildir. Hizan 
ilçemizin Tatvan ile irtibatını sağlıyan yolun 
150 metrelik kısmı sel sebebiyle tamamen git
miş olduğundan, irtibat tamamen kesilmiştir. 
Tatvan ile. Bitlis ile olan irtibat da kamyon 
geçişine müsaidolmadığı için yol dardır, kam
yon geçişine müsaidolmadığı için Hizan'm ih
tiyaçlarını Bitlis'ten karşılama, imkânı olma
maktadır. 

Bu hususun biran evvel ilgililerce halledil
mesini de istirham ederim. Bitlisliler adına, Hü
kümete, yatırımlardan dolayı teşekkürlerimizi 
tekrar arz ederim. Hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, teşekkür 
ederim, efendim. 

3. — Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı'nın; 
Devlet Su İşleri ve Karayolları Antalya bölge
sine dâhil bulunan iller arasında tefrik yaptığı
na ve bu gibi hareketlerin plân fikrini zayıfla
tacağına dair demeci ve Bayındırlık Bakanı Or
han Alp'in cevabı. 
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BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem 
dışı konuşma talebi var, okutuyorum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü, 29 . 4 . 1969 Birleşiminde, za'fa 

uğrıyan plân fikri ve plânlama üzerinde tatbi
kattan Örnekler vererek, gündem dışı kısa bir 
konuşma yapmak istiyorum. Müsaadelerinizi 
saygılarımla dilerim. 

Antalya 
Mehmet Pırıltı 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı, buyurunuz efen
dim. Sayın Pırıltı, veciz ve çok kısa olmasını 
istirham ederim, efendim. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Hay, hay 
efendim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; zaıfa 
uğrıyan plân fikri, ihmal edilen plânlama ve 
hiçe sayılan plân tatbikatı üzerinde gündem dı
şı bir konuşma yapmama âmil olan saik şu
dur : 

Bütçe müzakereleri esnasında olsun, sair 
günlerde olsun sayın üyeler tarafından yapılan 
tenkid ve temennileri cevaplandıran sayın ba
kanlar daima hâdise, olay, diye vaka sordular 
ve soruyorlar. Tabiîdir ki, murakabe görevini 
ifa eden her sayın üye, elbette ki, bu kürsüden 
ifade ettiği tenkid ve temennisiyle alâkalı mü
şahhas olayları tesbit ederek gelir. Ama, kür
sü adabına uyarak bölgecilik yapmış olmamak 
için veya bütçe tenkidlerindeki teamüle uyarak 
özel meseleleri zikretmemek, şahsiyet yapmamak 
prensibine riayet eden konuşmacılar umumi 
memleket meselelerine ilişkin konuşmalar yap
makta ve temenni ve tenkidlerini belirtmekte
dirler. 

Hal böyle iken, bendeniz bu defa Sayın Hü
kümet üyelerinin tenkid ve temenniler karşı
sındaki tutumuna uygun olarak, müşahhas hâ
diseleri ve özel davranışları ve hattâ bölgemizi 
alâkadar eden hususları fırsat düştükçe huzuru
nuza getirmeye çalışacağım, işte birincisini hu
zurunuza getirmiş oluyorum: 

Vilâyetim Antalya'ya bu defaki seyahatim
de gördüğüm ve vatandaşın şikâyet konuları 
arasında dinlediğim bir hususu murakabe vazi
femin bir icabı olarak yüksek huzurlarınıza ge
tirmiş bulunuyorum. 

Türkiye'nin her vilâyetinin kalkınmasi lâ-
zımgeldiğini, geri kalmış, kalkınmaya muhtaç 
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bölgelerimize hizmetler getirilmesinden haz du
yacaklardan biri olacağımdan şüphenizin olma
masını istirham ederim. Muasır devletlerin iler
leyiş temposuna ayak uydurabilmiş olmak için 
geri kalmışlığımızı telâfi edebilmek için tesbit 
edilen plân ve programlar çerçevesinde hare
ket etmeyi kabul ederek, plânlı hareketi şiar 
edindiğimiz şu devrede mütehassısların büyük 
emekler mahsulü tesbit ettiği, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Yüce Meclislerinde karara 
bağlanan plân hedeflerine erişebilmemiz için 
bölgeler arasındaki dengesizliğin giderilmesi 
esası göz önünde bulundurulacak, fakat ranta-
bilite hesapları yapılacak, millî gelire katkısı, 
katkı nisbeti yüksek olan yatırıma öncelik ta
nınacak ve bu hususları tamamlıyan prensipler 
plân fikrinin zaruri neticeleridir. Bu hususlar 
ihmal edilirse plân fikri zayıflamış olur. 

j Antalya'da Devlet Su işleri ve Karayolları 
Teşkilâtının 13 ncü Bölge müdürlükleri vardır. 
Bu bölge müdürlüklerine İsparta ve Burdur vi
lâyetleri de dâhildir. Bu bölge müdürlüklerin
den zaman saman Burdur ve Antalya vilâyet
leri aleyhine, İsparta vilâyeti lehinle hizmetlerin 
gittiğinden, yatırım yapıldığından yakınmışız-
dır. Plânda ve yıllık icra programında olan di-

] ğer illerdeki yollar yapılmadığı halde İsparta 
| da yolların yapıldığına şahid olmaktayız. Yollar 
j yapılsın, onarılsm, asfaltlansın fakat kaza yol-
| lan dahi asfaltlanıyor, çevre yolları tamamlanı-
] yor. Bu hizmetin yapılmasına karşı değiliz. Fa-
| kat, plânsız ve rantabilite hesapları zorlanarak 

yapılmasına karsıyız. Antalya'nın Denire ve Fi-
1 nüke'sinden, Alanya'sından büyük istihlâk mer-
s keşlerine günde yüzlerce kamyonlarla sebze ve 
! meyva sevk edilirken bu yollar ihmal ediliyor. 
i 
| İsparta ilinin kasa çevre yolları onarımı değil, 
j asfaltlanması yapılıyor ve 26 kilometre kısa olan 
| Burdur yol güzergâhı ihmal ediliyor, İsparta -
İ Ağlasun yolu tamamlanıyor. Millî ekonomiye et-
! kişi olan bu davranışı, müsaade ederseniz, ten-
i kidedeyim. 
i 
j 

I Müstehlik portakalı, meyvayı, sebzeyi pahalı 
] aldığından şikâyetçi. Nakliye bedelinin ziyade-
I ligi maliyete tesir etmektedir. Müstahsil ma-
I İmi değer pahası ile satamamakta, müstehlik 
i ise daha pahalı mal alma durumuna düşmelkte-
! dir. Bu hususta yetkililerin teftiş bölgelerimde 
İ faaliyetlerini teksif etmeyip, memleketin kalkın-
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masında katgıda bulunacak faaliyet bölgelerini 
ihmal etmemelerini tavsiye ederim. 

Seçim yılı olan bu yılda makina parklarını 
zevahiri kurtarmak için dağıtmak değil, faali
yetin gerektirdiği sayıda ve ölçüde netice ala
cak şekilde plân ve programın gerektirdiği şe
kilde teksifinde fayda mülâhaza ettiğimi sorum
lulara arz etmek isterim. 

Korkuteli barajı ikinci Beş Yıllık Plânda 
vardır. 1963 yılı plân ve programında yer almış
tır. 1968 Bütçesinde o yıl faaliyet ölçüsünde pa
rası ayrılmıştır, ihale safhasında olduğu halde 
maalesef bir hareket olmadı. Pek tabiî kabul 
buyurursunuz ki, etüt ve projesi yapıhnıyan bir 
tesisin yıllık icra programına alınmasına, tah
sisatının ayrılmasına imkân yoktur. 1969 yılı 
içinde programda yer aldığı ve bütçede tahsi
satının ayrıldığını görürsünüz. Baraj altında 
bir dönüm arazi sulandığı takdirde verimi dö
nüm basma bin lira artıyor. Rantabilitesi yük
sek, maliyeti düşük olan bu barajın yapılması
nın sebebi sorulduğunda etüt yapılıyor diye ce
vaplandırırlar. Buradaki ihmali, oyalamayı bir 
derece hoş görelim. Antalya merkezinde, Serik'
te, Manavgat'ta sulanan arazide verim artışı dö
nüm başına 350 - 450 liradır. 

Burada baraj yapılacak değil, mevcut sular 
kanalet] erle sulanmayan bölgelere beton arklar 
içerisinde akıtılacaktır. DSİ 13 ncü Bölge Mü
dürlüğü bu kadar verimli neticeyi bırakıyor, 
İsparta'da 13 ncü Bölge Müdürlüğüne bağlı 
olarak, yeni bir Göller Şube Müdürlüğü ihdas 
ederek faaliyeti, sözüm ona, nizamileştirmiş ol
mak için bir Şube Müdürlüğü ihdas ediyor. Ta
biî ki, Şube Müdürlüğü 13 ncü Bölge Müdürlü
ğüne bağlıdır. Bütün etüd ve projeler bu Böl
ge Müdürlüğünce yapılacaktır. 

Bununla da kalınmıyor. Kumu bol, verim
liliği ziyade olan Antalya'dan binlik kanalet 
fabrikasını söküp, İsparta'ya kurmaya yelten
miş bulunmaktadırlar. Kurulu bir tesis, hem 
de kendisine şiddetle ihtiyaç olan bir bölgeden 
sökülüp, daha az faydası olacak bir bölgeye 
naklediliyor. Bunda ekonomik bir zihniyet veya 
işletmecilik zihniyeti diye bir şey göremiyo
rum. Kaldı ki 150 işçinin işine de son vererek 
bu işlem yapılıyor. İsparta'da kurutulan ara
zinin dönüm basma verimi 150 lira olur. Sula
nan arazinin verimlilik artısı ise dönüm basma 
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35 lira iken, bu davranışın plân ve program 
fikri ile telifine imkân görememekteyim. Bu
nun partizan bir davranış olduğunu söylemeye 
dilim varmıyor. Çünkü sorumluların bu husus
ta açık ve seçik direktiflerine muttali değilim. 
Bu keyfi hareketlere, sorumsuzluklara Sayın 
Bakan ve alâkalıların son vermesini diliyorum. 
İşlerine son verilen 150 işçiye İsparta'da veya 
DSİ'nin Antalya'daki iş sahalarında iş verilme
sini temenni ederim. Sorumlu Sayın Bakan ma
hallinden alacağı cevap üzerine küçük kanalet 
fabrikası kalkmış, büyüğü kalmış diye yanlış bir 
beyana zorlanmasın. Bu hususta müşahademi-
zi arz etmek isterim. Güven Partisi Genel İda
re Kurulundan iki mebus arkadaşımla beraber 
mahallinde yaptığımız tetkikatta büyük kanalet 
imal eden fabrika sökülüp İsparta'ya nakledil
miştir. Küçük kanalet imal eden kanalet fabri
kası halen Antalya'da kalmıştır. 1.3te bos kalan 
kanalet fabrikasına biran evvel binlik kanalet 
tesislerinin konulmasını ayrıca istirham ediyo
rum. Böyle bir faaliyet plân ve program dışı 
yapılmış olup israfın tipik bir örneğidir. 

Muhterem arkadaşlar, plân ve program dışı 
davranış yalnız bölgemizde değil, merkezi Hü
kümette her gün gördüğünüz hasutlardandır. 
Anadolu'dan her gün heyetler plân ve program 
dışı taleplerini yaptırabilmiş olmak için bakan
lıklar ve umum müdürlükler kapısını aşındır
maktadır. Bunlar müspet cevap almamış olsa, 
tevali etmez. Ve bugün tatbikatçı, umum mü
dür, memur, mühendis hepsi bu husustan şikâ
yetçidir. Böyle davranışların plân fikrine ria
yeti zayıflatacağı, tatbikatı zor duruma düşüre
ceği için, meydan verilmemesini istirham eder, 
sorumlu iktidarın bunlara önayak olmamasını, 
ayrıca Sayın Hükümetten diliyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Pırıltı teşekkür ederim 

efendim. Sayın Bayındırlık Bakam; buyuru-
nus efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; Antalya Senatörü Sayın Meh
met Pırıltı, Antalya bölgesini ve gerek DSİ'ni, 
gerekse Karayollarının, Antalya Bölgelerine bağ
lı olan Burdur ve İsparta vilâyetlerinde yapılan 
işlerden bahsederek, plân ve programın uygu
lanmadığını ve bilâhara da buna misal -olarak 
yurt çapında bir plân ve programın uygulan-
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madığmdan bahsettiler, Evvelâ Karayolları fa
aliyetleri ile ilgili olarak bu konuya temas et
mek isterim. Arkadaşımın' Antalya vilâyeti hu
dutları içinde duyduğunu bahsettiği hususlar ha
kikatle ilgili değildir. Bâzı kimseler hakikaten 
İsparta iline yapılan bâzı hizmetler dolayısiyle 
istismar etmek, bunu mevzu ederek, bütün hiz
metler sanki başka bir vilâyete gidiyormuş gibi 
söz etmektedirler. Bu tamamen yanlıştır, O böl
geleri de yakinen bilen bir arkadaşınız olarak, 
durumu huzurunuzda arz etmek isterim. Bir ke
re şunu bildirmek isterim ki, gerek Karayolları 
ve gerekse DSİ teşkilâtları kurulduğundan bu 
yana evvelâ yurdumuzda plân ve program fik
rini tahakkuk ettiren ve plân ve programla il
gili teşkilâtı kuran müesseselerdir bunlar. Ka
rayolları kurulduğunda plân ve programa ria
yet eden ilk teşekkül olmuştur. Ve bu maksatla 
organizasyon plânında gerekli servise yer veril
miştir. Antalya bölgesinde Karayollarının ve bu 
bölgeye bağlı olan İsparta ve Burdur illerinde 
yol faaliyetleri tamamen dengelenmiş olarak bir 
program dâhilinde yürütülmektedir. İsparta ili 
yine bu tatbikatın neticesi olarak, ancak son bir, 
iki sene içerisinde asfalt yola kavuşmaya baş
lamıştır. Hepiniz bilirsiniz, Antalya - Ankara 
yolu, Burdur üzerinde geçen yol asfaltlanmış 
olduğu halde, İsparta ili asfalta ancak son bir, 
iki sene içerisinde kavuşmuştur. Bugün muhte
lif illeri ve yurdumuzun muhtelif merkezlerini 
birbirine bağlayan anayollar, muayyen bir plân 
dâhilinde yürütülmekte ve yine Antalya'ya bağ
lanacak yol, istanbul'dan ve Ankara'dan, bugün 
hem Burdur'dan, hem de İsparta'dan geçmek gi
bi iyi bir duruma gelmiş bulunmaktadır. Bu ba
kımdan İsparta - Antalya arasında yapılan yo
lun tenkidini yapmak, kanaatimce tamamen yer
sizdir. Dediğim gibi, Antalya Karayolları Böl
gesine bağlı olan İsparta ve Burdur illerinde ka-
rayol yapım faaliyetleri, onarım faaliyetleri ta
mamen plân ve programa uygun olarak ve ta
mamen plân gerçekleştirmek suretiyle yürütül
mektedir. Bunun dışında her söz hakikatin ifa
desi değildir. 

Hiçbir zaman, bâzı illerde hizmetler yapılır
ken bahis konusu ili ihmal etmek diye bir şey 
düşünülemez. Bunu arkadaşımın takdir edece
ğine kaani bulunmaktayım. Bu bölgede kara
yolu hizmetleri tamamen dengeli bir şekilde yü
rütülmekte ve bu bölgelerin ve bu üç vilâyetin 

ihtiyacı ve yurdumuzun diğer merkezleriyle olan 
irtibatı düşünülerek yol faaliyetleri buna göre 
yürütülmektedir ve bir plân dâhilinde yürütül-
metkedir. 

Bu açıdan yine durumu huzurunuzda arz et
mek isterim İd, bu sene göller mıntakasmdaki 
durum bu bölgenin ehemmiyetini bir kere daha 
göstermiştir. Bu bakımdan göller mmtakasıyle 
ilgili olarak Devlet Su İşleri faaliyetleri de bu 
bölgede yer almış bulunmaktadır. Devlet Su 
işleri faaliyetlerinin de plân ve programa göre 
yapılmadığını iddia etmek tamamen yersizdir. 

Binaenaleyh Antalya Senatörü Mehmet Pı
rıltı arkadaşımın yakinen bildiğim ve tanıdığım, 
yurdun muhtelif yerleri gibi bildiğim bu bölge
deki yol faaliyetlerini misal almak suretiyle 
beyanlarının hakikatle ilgili olmadığını huzuru
nuzda belirtmek isterim. Eğer arkadaşım zah
met edip de Antalya bölgesini, kendi seçim böl
gesini gördükten sonra Burdur bölgesini, Bur
dur ilini ve İsparta ilini de görse idi ve o ilin 
ilçeleriyle olan.,, 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Yol gü
zergâhı, oradan geçerim. 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı, lütfen. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Devamla) — ... irtibatını, o ilin, Burdur ilinin, 
İsparta ilinin ilçeleriyle olan irtibatlarını da 
görmüş olsa idi, zannederim, hakikate daha 
uygun konuşmuş olurdu. Her üç vilâyette de 
yolların süratle yapılması, asfaltlanması, diğer 
vilâyetlerimizde olduğu gibi plân ve program 
dâhilinde yürütülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan zamandan tasar
rufa sizi de, müsaade ederseniz, davet ediyorum 
efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Devamla) — Bu açıdan ele alacak olursak, 
plân ve program olduğuna göre «Ankara'ya he
yetler geliyor, bunların işleri takibediliyor, işle
ri takibediyorlar, binaenaleyh plân ve programa 
eğer riayet edilse idi bunlara ne lüzum vardı,» 
şeklindeki konuşma da kanaatimce hakikate uy
mamaktadır. Heyetler gelirler, hangi iş plânda, 
hangi iş plânda değil, hangi iş ne vakit yapıla
cak, mahallin şartlarını ve mahallin dertlerini 
izah ederler. Bunda büyük faydalar vardır. Biz 
iktidar partisi mensupları olarak şuna inanıyo
ruz ki, vatandaşlarımızla yakın temas her za-
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man faydalıdır. Onun için, her vesile ile, vatan
daşlarımız arasına girerek ihtiyaçlarını yakinen 
görmekteyiz, masa başında ihtiyaç tesbiti her 
zaman nazari kalır. Hakikatleri yerinde görmek 
lâzımdır, aynı şekilde yurdun muhtelif bölgele
rinden ihtiyaç sahiplerinin gelip yatırım faali
yetleriyle ilgili olarak ihtiyaçlarını Ankara'da 
duyurmaları muhakkak ki, çok faydalıdır. Bu
nun, hizmetlerin daha iyi yürütülmesi, daha 
ucuza hizmetlerin yürütülmesi bakımından fay
dası inkâr edilemez. O bakımdan bu tenkidi de 
şahsan yersiz bulmaktayım. Hürmetlerimi arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı te
şekkür ederim efendim. 

4. — Tabii Üye Vehbi Ersü'nün; Ankara Kö
le jindeki yangın vesilesi ile, bu gibi hallerde alın
ması gerekli emniyet tedbirlerine dair demeci. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem 
dışı söz talebi var okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji ilk kı

sımdaki yangın dolayısiyle alınması gerekli ted
birler hakkında kısa bir gündem dışı konuşma 
istiyorum, gereğini rica ederim. 

Vehbi Ersü 
Tabiî Üye 

BAŞKAN — Sayın Ersü buyurunuz efen
dim. Sayın Ersü talebinizde vâki olduğu veçhile 
kısa konuşacağınızı ümidediyorum efendim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Değerli arka
daşlarım, dün Türk Eğitim Derneği Ankara Ko
lejinin ilk kısmında hepimizi üzen bir yangın 
olayı cereyan etti. İlgililerin, okul ilgililerinin 
ciddî tedbirleri ve olayın iyi bir tesadüf öğle 
paydosu zamanına rastlamış olması bizleri çok 
elîm bir sonuçla karşılaşmaktan kurtarmış ol
du. Bunun için hâdise üzerinde görüşlerimi arz 
etmeden önce, tümünüzü ilgilendiren bu elîm 
olay için üzüntülerimizi beyan etmek istiyo
rum. 

Sayın arkadaşlarım, yangın olayı saat 13,00 
ten önce başlamış. Hâdise yerine bizzat giden 
arkadaşlarınızdan birisi olarak, 13,00 ile 14,00 
arasında, bir saatlik bir zaman içerisinde, esefle 
söylemek isterim ki, bir tek emniyet tedbirine 
şahidolamadım. Ve bu yüzden de birçok itişip, 
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kakışmalar, itfaiyecin ve ilgililerin görevlerini 
i yapmasında çıkan güçlükleri bizzat tesbit etmiş 

bulundum. Ve yine ünalerek beyan edeyim ki, 
yaşlı bir ebeveynin de, samanında tedbir alırıma-

I dîğ.ı için, orada vâki trafik kasasında ağır yara-
I lan&jğını da duyurmak isterim. 

Türk Eğitim Derneği konûi imkilniariyle ya-
şıyan bir değerli eğretim müessesemizdir. Hü
kümetten bu gündem dışı konuşmamla acilen 
bir yardım tahsis etmek suretiyle çocuklarımızın 
uzun zaman açıkta kalmamasını ve okulun öğ
retime devam ettirilmesini talebediyorum. 

Yine bu arada itfaiye teşkilâtının neferin
den, bas ilgilisine kadar ciddî çalışmalarım, can 
sipsrane çalışmalarım da takdirle karşıladığımı 
d?, belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, olaydan iki gün ence, 
gece Türk Eğitim Derneğinin bir folklor göste
risi vardı. Burada hiç oî;r,;yacak bir olayı, ne
dence ilgililerin münasip gördüklerine orada şa-
hidoldum. Bir hayli toplum polipi, bu mümtaz 
ve çoğu lise seviyesindeki, orta seviyedeki ço
cuklarımızın bulunduğu, yerlerde, büyük bir 
toplum polisi topluluğuna şahit oldum. Sanıyo
rum ki, hiçbir tsdbiri gerektirmiyordu. Ancak, 
dünkü yangın olayında benim girebildiğini ka
dar, sonrasını bilmiyorum, hâdiseden bir naat 
sonraya kadar tek toplum polisinin, yağmacı, 
talancî, mütecessisler dışında, ebeveynler dışın
da ve hattâ o genç çocuklara çeşitli kütü fiil ve 
hareketlerde bulunanları önliyecek bir tek em
niyet mensubuna, sorumlusuna rastlamadım. Bu
nun için. millî felâket haline gelmeden bâzı âfet
ler ve olaylar karşısında Hükümetin âfetleri ön
leme ve âfetten sonra ela kurtarma ve hasar tes-
biti konularında ciddî çalışmaları gerektiğini bir 
defa daha hatırlatmak istiyorum. Kepinizi saygı 
ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ersü teşekkür ederim 
efendim. 

5. — Malatya Üyesi İlamdı Özeüiıi; bâzı mi'ı-
taahhitlerin Devletten olan alacaklayım tahsil 
edemediklerine, borçların ve kredilerin bir nisbet 
dâhilinde seyyanen dağıtılması gerektiğine dair 
demeci ve Başkanın açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, son ola
rak bir gündem dışı konuşma talebi var, okutu-

| yorum efendim. 
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BÂŞKÂH — Sayın Özer kısa olmak şartiyle 
buyurunuz efendini. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş
kan değerli arkadaşlarım; acilen ifadesini his
settiğim noktayı acı ve fakat gerçek olarak hu
zurunuzda ars elmek istiyorum,. 

Arkadaşlar, istanbul'da evimde otururken 
baktım tanımadığım üç kişi ziyaretime geldi. 
Bu kişiler maksatlarını ifade etmeye çalıştılar, 
dillerinin altındaki baklayı çıkarmak üzere 
sabırla dinledim ve biraz da müsamahakâr bir 
tavır takındım. Arkadaşlar, bunlar Devletten 
alacaklı olan bir mütaahhitü. Bunlardan bir 
tanesi. Kendisi devletten 62 bin lira alacaklı 
imiş, bütün formaliteler ikmal edilmiş, yapılan 
iş ikmal edilmiş, fakat parasını alamamış. Bu
nun civarında bulunan aynı semtteki 700 bin 
lira alacaklı diğer bir mûtaahhidin parası defa
ten ve ilmine gonderkmis, Bu edk acı ve utan
dırıcı durum karşısında kendisi bana; beyefen
di, benim bu işimi takibed3r.:enis çok minnettar 
kabı ıs Daha daha u';dim, efendim 10 bin lira 
heiâlmdan takdim cdy-ıraz. Ve isimlide iigilen-
diğinis maddetça de h^r sy sise bin lira maaş 
bağlıyacağım 

Arkadaşlar, bu cûr'eii nereden almıştır? Ta
rihimi" boyunca s o-yy al yapımızın içinde vs 
onun harcını taşkil t ikn niifııa ticareti, suiis
timal, rüşvet öteden!:mi devam etmektedir. Bu 
hiçbir devrin ve hiçbir hükümetin hususiyetine 
inhisar etmemişcir. Fakat bk bunu ortadan kal
dırmalıyı?. arkadaşlar. Mutlaka bu cesareti bir 
parkimanter arkadaşımızın tutumundan alarak 
gelmiş bana da yapı^nınlar. Kendisi elde ettiği 
kazancın vebalini kürekle benim de üzerime 
paçratmak istiyor. Bir parlöma-nterin yaptığı, 
biHiin parlomanterlerin mânevi şahsiyetinde te
celli ve temerküz eder. 

29 . 4 . 1069 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Özer bir dakikanızı rica 
edeyim. Demin parlömanterlerden cesaret ala
rak bana da bunu sıçratmaktadır diye bir tabir 
kullandınız. Bunu tavzih etmenizi rica ediyo
rum. 

HAMDİ ÖZEE (Devamla) _ Evet, Sayın 
Başkan bunu tavzih etmek, evet bunu takdir 
etmek, bunun tavzihidir zannederim. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Zan ile ve itham ile yakin hasıl olmaz. Yani 
her hangi birisi gelip de gıyapta konuşmayı-ha
kikat olarak telâkki etmeniz, sizin sıfatınıza 
uygun düşmez. O sebepten bu tâbirinizi cümle 
olarak zabıttan çıkartıyorum, efendim. Buyuru
nuz devanı ediniz. 

HAMDİ ÖZEE (Devamla) — Sayın Başkan, 
benim konuşmalarımdan memnun olacaklar da 
var, Gİmıyacaklar da var. Biz buraya Anayasa
nın verdiği haklar dâhilinde bağımsızlık hüvi
yeti ile gelenler ve parti saflarından gelenler 
olarak toplanmış bulunuyoruz. Fakat hepimizin 
bölünmz bir bütün olan tek bir partisi vardır, 
topyekûn Türk Milleridir ve onun saadetidir, 
selâmetidir. (Alkışlar) 

Binaenaleyh, dikkat bııyuralursa şu kürsü 
partilerin safından ayrılmış «Egemenlik kayıt
sız şartsız Milletindir» ifadesinin önünde yer 
almıştır. Burada ne kasıtlı, ne de kısıtlı konuş
mak yoktur. Hak, adalet ve gerçek burada tecel
li etmelidir. 

BAŞKAM — Sayın Özer bir dakikanızı rica 
edeyim. Burada Türk Milletini temsil etmek şe-
:;:?:yl: rıübahiyiz. Ve onun olgunluğu içinde 
konuşmak mecburiyetindeyiz Bu sebepten dola
yıdır ki, fikirlerin şümulünde kısıtlama yoktur 
fakat üslûbu beyanda kısıtlama vardır. Buyu
runuz devam ediniz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Evet, bir grup 
toplantımızda Sayın Başbakanımız hakikaten, 
hakikaten o anda kendisine canı gönülden bağ
landığım o Başbakanımız dediler ki ; arkadaşlar 
hiçbir şeyimiz umumi heyetten gizli kalmama
lıdır. Noksanlarımızı dinliyeceğiz ve onun ik
mali cihetine gideceğiz. 

BAŞKAN — Saym Özer, noksanların bilin
mesi başka. İfade etmek istediğim nokta üslû
bu beyanla üzerinde Türk Milleti namına titre
miş olduğumuz Yüce Parlâmentonun şeref ve 
haysiyetini müdafaa ve muhafaza etmek başka 
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şeydir. Ve biz burada su Yüce Senatoda konu
şurken dahi, Yüce Parlâmentonun şeref ve hay
siyetini teker teker temsil etmekte olan arka
daşlarımızın da haysiyetini muhafaza edere1!* 
konuşmak mecburiyetindeyiz. Bu sebepten ri
cada bulunuyorum, ikazlarıma riayet ederek 
konuşmanıza devam «diniz. 

HAMDÎ ÖZER (Devamla) — O arkadaşları
mız çok şereflidir, o parlömanterler çok kut
saldır. Onlar ayın ikinci günü bankaların vez
nesi önüne gider, faizli borç para alır. Ama, yüz
lerini kızartarak hiçbir zaman nüfuz ticaretine 
kalkışmazlar. 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Arkadaşlar, 

yani demek istediğim demokratik düzenin mu
hafazası, savunması düzensizlikle olmaz. Dü
zenle olur. Ben hiçbir zaman bir devrin mahsu
lü olarak ifade etmiyorum. Bünyemizdeki bu 
çıbanı kopartmaiıyıs, bir yere kredi mi verili
yor, seyyanen bir orantı içinde verilmelidir. 
Bir yere borç mu ödenecektir o da alacaklının 

1. — Kore Parlâmento Heyetinin memleketi
mize yapmış olduğu ziyarete mukabele maksa-
diyle Türkiye Büyük Millet Meclisini temsüen, 
Kore'ye gidecek Heyete katılacak Cumhuriyet 
Senatosu üyelerine dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Genel Kurula Başkanlık Diva
nımızın sunuşu var, takdim ediyorum, efen
dim. 

Genel Kurula 
Kore Parlâmento Heyetinin memleketimize 

yapmış olduğu ziyaretin iadesi maksadiyle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsüen Kore'
yi ziyaret edecek Parlâmento Heyetimize dahil 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin isimleri aşağı
ya çıkarılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
İbraJhim Şevki Atasağun 

Cumlhuriyet Senatosu Başkanı 
Asiller : 
Mehmet Çamlıca (A. P. Kastamonu Sena

törü) 
Selâhattin Acar (A. P. Ordu Senatörü) 
Sırrı Turanlı (A. P. Adıyaman Senatörü) 
ihsan Topaloğlu (C. H. P. Giresun Senatö

rü) 

alacağı nisbetinde ödenmelidir. Bizim bunlarla 
işlerimiz çoktur, ancak bize vâki bir şikâyet 
olursa soru müesseseleri hazırdır, onu tetkike 
mezunuz ve mecburuz. Bu bakımdan şurada arz 
ettiğim husus elbetteki hepimizin yararınadır. 
Her halde zararına değildir. Zannetmem ki, 
hiçbir parlömanter arkadaşım da bunu nahoş 
karşılasın. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Muhterem senatörler, gündemin müzakeresi

ne geçiyorum efendim. 
Muhterem senatörler 30 . 4 . 1969 Çarşam

ba günü asat 15,00 te birleşik toplantı yapıla
caktır. Keyfiyeti bilgilerinize arz ederken, Bir
leşik Toplantı nisabını teşkil etmek bakımın
dan mezkûr toplantıya gerekli ilginizi Başkan
lık Divanı adına saygılarımla arz ederim. 

Muhterem senatörler, müşterek toplantının 
bitiminden 15 dakika sonra Cumhuriyet Sena
tosu toplantısı yapılacaktır, bu hususu da say
gı ile ıttılalarınıza arz ederim. 

Yedekler : 
Macit Zeren (A. P. Amasya Senatörü) 
Hamdi özer (A. P. Malatya Senatörü) 
ilyas Karaöz (A. P. Muğla Senatörü) 
Âdil Atay (C. H. P. Sivas Senatörü) 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, bilgile

rinize arz olunmuştur efendim. 
2. — Tabiî Üye Mehmet Özgiineş'in; millî 

birlik ve bütünlüğümüze aykırı düşen bir kısım 
faaliyetler hakkında bilgi edinmek üzere Cum
huriyet Senatosu araştırması açılmasına dcıir 
önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler bir Cum
huriyet Senatosu araştırma talebi mevcuttur. 
Okutuyorum efendim. 

Ankara, 26 Nisan 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Din ve devletin karşılıklı münasebetleri din 

ve devlet kadar eskidir. Bu münasebetler tari
hin akışı içinde bâzı safhalar geçirmiştir. 

Dinin devlete hâkim olduğu devirlerde, 
zümreler arasındaki politik, ekonomik ve sos
yal çekişmeler zaman zaman din ve mezhep 
kisvesine bürünmüş, belli kişileri ve zümreleri 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ilgilendiren bu çekişmeler, dinî bir hüviyete 
sokularak politika sahnesine sürülmüştür. Böy
lece dinî bir mahiyet kazanan politik çekişme
ler, dine bağlı kütleleri parçalamış, bölmüştür. 

Politikanın elinde bir alet olarak kullanıl
dığı zamanlar din ulviyetini ve kişiliğini yitir
miştir. Günlük politikada taraf tutarak bâzı 
hırslı politikacıların emrine giren birtakım 
din görevlileri, dünya nimetlerini imanlarına 
tercih etmişler, hattâ bâzıları zulme fetva ver
mekten çekinmemişlerdir. Dinin temel ilkelerin
den olan ihlâs yerini riyaya terk etmiştir. 

Dinin politik çekişmelerin ve istismarların 
dışında tutulduğu devirler de olmuştur. Bu za
manlarda din, fertlere ve toplumlara huzur 
sağlıyan bir ordtam için zemin hazırlamış, fa
ziletlere kaynaklık etmiş, iyilik ve doğruluk 
duygularını beslemiştir. 

Yurdumuzda, dinin günlük politika çekiş
melerinin dışında tutulması için sarf edilen 
gayretler, Cumhuriyetten sonra büyük bir hız 
kazanmıştır. Bu gayretler olumlu etkilerini kı
sa zamanda göstermiş, mezhep mücadeleleri 
ortadan kalkmış, mezhep farkları âdeta unutul
muştur. 

Bu hayırlı gidiş, çok partili düzene geçildik
ten sonra, siyasi menfaat gruplarının baskısı al
tında önce yavaşlamış, sonra tersine bir akım 
başlamıştır. Bâzı politikacılar, kendi menfaatle
rini din istismarında görmüşler, zümre menfaat
leri halkın huzuruna din ve mezhep hüviyetine 
bürünerek çıkarılmıştır. 

Yukarda belirtilen tarihî gerçeklere rağmen, 
son zamanlarda bâzı kişilerin din istismarında 
ferdi ve zümrevi çıkarlar aradığı, bu maksatla 
Diyanet İşleri Başkanlığında bir karargâh ku
rulduğu hakkındaki haberler gazete sayfalarına 
kadar geçmiştir. Bu istismar gayretlerinin nere
lere kadar tırmandığı, kimlerin himaye, teşvik 
ve müsamahası ile gelişmekte olduğu aşağıdaki 
olaylarda açıkça görülmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü, 12 . 3 . 1965 
gün ve 78075 sayılı yazı ile İzmir Gezici Vaizi 
Yaşar Tunagür'ün, 

a) Atatürk ve Cumhuriyet aleyhtarlığı yap
tığını, 

b) İrticai yaymak için gayretler sarf etti
ğini. 

c) Millî birlik ve beraberliği bozucu faali
yetler içinde bulunduğunu, 

d) Din istismarı yolu ile partiler propagan
dalarında direkt veya endirekt rol oynama ha
zırlığı içinde olduğunu, 

İçişleri Bakanlığı kanalı ile Devlet Bakanlı
ğına bildirmiştir. 

Bu yazıdan dört ay sonra, yazıdaki iddiala
rın doğruluk derecesi dahi araştırılmadan, 
Yaşar Tunagür, maaşı iki derece yükseltilerek, 
25 . 12 . 1965 tarihinde Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı Vekili olarak görevlendirilmiştir. 

Orta dereceli Tapu Kadastro Okulu mezunu 
olup, din öğretimi yapan hiçbir okuldan mezun 
bulunmıyan Yaşar Tunagür, kendisini bir din 
görevlisinden ziyade, bir siyasi komiser olarak 
görmüş, faaliyetlerini bu istikamete yöneltmiş
tir. Diyanet İşleri Başkanı, bütün yetkilerinden 
fiilen teorit edilerek, Yaşar Tunagür, Başkanlı
ğın yegâne hâkim gücü haline getirilmiştir. Böy
lece bütün yetkileri eline alan Tunagür, tama
men keyfî taasrruflarla, Diyanet İşleri Başkan
lığının merkez ve taşra teşkilatındaki kilit mev
kilere kendi adamlarını getirmiş, keyfî tasarruf
larının karşısına çıkanları çeşitli baskılarla sin
dirmiştir. Bir Devlet büyüğüne bir yakınının 
Çankaya Yeşilyurttaki evinde bedava oturacak 
kadar yakın olduğunu, bâzı bakanlarla özel iliş
kileri bulunduğunu etrafa yayarak kendini çok 
güçlü gösterme hevesine kapılan Tunagür, kur
muş olduğu teşkilâtla bir taraftan siyasi propa
ganda faaliyetlerini yürütürken, öbür taraftan, 
millî birlik ve bütünlüğümüzü bölmeyi hedef tu
tan faaliyetler içinde bulunduğu iddia edilen bâ
zı şahısları Başkanlığın önemli kademelerinde 
görevlendirmiş, onlarla işbirliği yapmıştır. Ay
rıca mezhepçilik faaliyetlerini teşvik ve tahrik 
etmiştir. 

Bu iddialar, Demokrat İzmir Gazetesini 29 
ve 30 Haziran 1966 tarihli nüshalarında geniş 
bir yer bulmuş millî birlik ve bütünlüğümüze 
kasteden faaliyetler ayrıntıları ile anlatılmıştır. 

Ayrıca, bir ilgili tarafından Cumhurbaşkan
lığına verilen 25 . 9 . 1967 tarihli bir raporda 
Yaşar Tunagür'ün, 

a) Millî bütünlüğümüzü bölmeyi hedef tu
tan bâzı faaliyetlerde bulunduğu, 

b) Millî bütünlüğümüzü bölmeyi hedef tu
tan faaliyetler içinde bulunan bâzı şahıslarla 
işbirliği yaptığı, bunlardan bâzılarının Başkan
lıkta önemli yerlere tâyin edilmelerini sağladığı, 
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bunlar arasında zararlı faaliyetlerinden dolayı 
mahkûm olmuş kimselerin bulunduğu, 

c) Kendi emellerine hizmet etmiyen din gö
revlilerini yıldırmak için kanunlara aykırı işlem
ler, usulsüz tâyinler ve nakiller yaptığı, 

d) Kendi adamlarını ve faaliyet ortaklarını 
önemli yerlere kayırmak ve onlara maddi imkân
lar sağlamak için kanunüara aykırı tasarruflar
da bulunduğu, 

e) Bâzı bakanlar ve yakınları ile özel mü
nasebetleri olduğunu etrafa yayarak kanunsuz 
davranışlarına karşı çıkanları sindirmeye çalış
tığı, 
delilleri ile anlatılmıştır. 

Yukarda belirtilen gayret ve faaliyetlerinin 
mükâfatı olmak üzere, Yaşar Tunagür, 633 sa
yılı Kanuna aykırı olarak 9 . 4 . 1966 gün ve 
4268 sayılı Kararname ile İstanbul Müftülüğüne 
atanmış, İstanbul Müftülüğü maaşına eklenen 
600 lira aylık tazminat ve 36 lira yevmiye ile Di
yanet îşleri Başkan Yardımcısı Vekilliğine de
vam ettirilmiştir. 

Diyanet îşileri Başkanlığı, 11 . 7 . 1967 gün 
ve 1405 sayılı yazı ile 633 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesine göre, bulundukları vaizliklere 
müktesep hak olarak atanmış sayılanlar, her 
hangi bir il veya ilçe müftülüğüne atanmak is
terlerse, ehliyetlerinin Din îşleri Yüksek Kuru
lunca tesbit edilmesi için gereğinin yapılmasını 
istemiştir. Din işleri Yüksek Kurulu, Başkanlık 
Hukuk Müşavirliğinin 10 . 7 . 1967 gün ve 
4 - B - 2/299 sayılı mütalâasını da dikkate ala
rak, oy birliği ile 17 . 7 . 1967 gün ve 141 sayılı 
Kararda (Bu gibilerin bulundukları görevden 
başka bir göreve, meselâ vaiz iseler, idari bakım
dan âmir durumunda olan müftülüğe, üçe müf
tüsü iseler, aynı sebepler il müftülüğüne nakle-
dilemiyeceklerini, bu kanuni hükme aykırı ola
rak yapılmış olan atanma işlemlerinin iptali ge
rekeceğini) bütün açıklığı ile ortaya koymuştur. 
Altında, hailen Diyanet îşleri Başkanlığını vekâ
leten yürüten Sayın Lûtfi Doğan'm da imzası 
bulunan bu karar, Yaşar Tunagür'ün îstanbul 
Müftülüğüne tâyininin 633 sayılı Kanuna aykırı 
olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini hiçbir 
şüpheye meydan vermiyecek şekilde ortaya koy
muştur. 

Hukuk Müşavirliğinin ve Din îşleri Yüksek 
Kurulunun bu ikazına rağmen, Yaşar Tunagür'

ün îstanbul Müftülüğüne tâyin işlemi iptal edil
memiştir. 

Yaşar Tunagür'le «İyi geçinmek» şartı ile Di
yanet îşleri Başkanlığına getirilen Sayın Ali Rı
za Hakses, yapılan kanunsuz tasarruflardan, 
millî menfaatlere aykırı faaliyetlerden ve bütün 
yetkileri elinden alınmış bir başkan olmaktan 
duyduğu vicdan azabı neticesinde, Yaşar Tuna-
gür'ü İstanbul Müftüğüne iade etmiş ancak, 
Devlet Bakanı bu iadeyi haber alır almaz, iki 
gün önceki tarihle hazırlanan bir emirle Sayın 
Ali Rıza Hakses'e mecburi izin verilmiş, böylece 
iade emri hükümsüz sayılarak Yaşar Tunagür 
Ankara'da bırakılmıştır. 

633 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, Diyanet 
İşleri Başkanının vekil göstermeden ayrılması 
halinde, kendisine Din îşleri Yüksek Kurulu 
Başkanının vekâlet edeceğini açıkça hükme bağ
lamış olmasına rağmen Din îşleri Yüksek Kuru
lu Başkanı Sayın îsmail Ezherli'nin de Yaşar 
Tunagür hakkında Sayın Ali Rıza Hakses gibi 
davranacağından şüphesi olmıyan Devlet Baka
nı 633 sayılı Kanunun açık hükmünü çiğniyerek, 
daha uysal olarak bildiği bir başkasını Başkan
lığa vekâlet ettirmiştir. 

Yaşar Tunagür'ün ismi sadece siyasi propa
ganda, millî birlik ve bütünlüğümüzü bölmeyi 
hedef tutan faaliyetler, mezhepçilik gibi zararlı 
faaliyetlere karışmakla kalmamış, bâzı rüşvet, 
iltimas ve gerçek dışı evrak tanzimi gibi iddia
lara da hedef olmuştur. Bunlardan ikisini bura
da açıklamakta fayda vardır : 

a) Daha önce gezici vaiz olarak bulunduğu 
îzmir bölgesini elinde tutmak için Yaşar Tuna
gür, adamlarından biri olan ve sadece imam -
hatip okulu mezunu bulunan Ahmet Karakulluk
çumu Yüksek îslâm Enstitüsü ve Hukuk Fakül
tesi mezunu göstererek İzmir Müftülüğüne tâyi
nini temin etmiştir. Bu gerçek dışı kararname, 
Resmî Gazetenin 11 . 3 . 1966 gün ve 12248 sa
yılı nüshasında yayınlanmıştır, 

b) Bilecik Müftüsü Ahmet Öztürk ve Müf
tülük Şefi İsmail Hakkı Dut'un tutum ve davra
nışlarından huzursuz olan halkın şikâyeti üzeri
ne Bilecik'e gönderilen müfettişler gerekli tah
kikatı yapmışlar ve raporlarını Başkanlığa ver
mişlerdir. 

Tahkikattan bir netice çıkmayınca, Adalet 
Partisi Bilecik İlçe İdare Kurulu Üyesi Fahret-
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tin Demirci, Cumhurbaşkanlığına telgrafla mü
racaat ederek, müfettiş raporlarının Yaşar Tu-
nagür tarafından rüşvet karşılığında örtbas edil
diğini iddia etmiştir. 

Bu telgraf ilgiıli Devlet Bakanlığına havale 
edilmiş, Devlet Bakanlığı 17 . 3 . 1969 gün ve 
1290 sayılı yazı ile Fahrettin Demirci'den, iddia
larına mesnet olan delilleri 10 gün içinde Bakan
lığa göndermesini istemiş, aksi halde hakkında 
kanuni takibat yaptırılacağını belirtmiştir. 

Fahrettin Demirci, Devlet Bakanlığının yazı
sını 27 . 3 . 1969 tariMi uzunca bir yazı ile ce
vaplandırmış, Yaşar Tunagür'e verildiğini iddia 
ettiği, rüşvetleri veriliş şekillerini, cins ve bedel
lerini de zikrederek açıklamıştır. 

Millî birliğimiz ve bütünlüğümüze aykırı dü
şen ve yukarda bir kısmı açıklanan faaliyetler 
hakkında bilgi edinmek için, Anayasanın 88 nci 
ve İçtüzüğün 133 - 138 nci maddelerine göre 
Cumhuriyet Senatosu araştırması açılmasını say
gı. ile rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Cumhu
riyet Senatosu araştırma isteği hakkındaki me
tin Yüce Heyetin bilgilerine sunulmuştur. Sa

yın Özgüne» tarafından verilen Cumhuriyet Se
natosu araştırma talebi, içtüzüğün 134 ncü mad
desi gereğince muamele görecektir. Saygıyla 
arz olunur efendim. 

Muhterem senatörler; çok kıymetli mesai ar
kadaşım Sırrı Atalay'm bir ikazını aldım, ken
dilerine teşekkür ederim. «Çarşamba günü top
lantı için karar alınmadı, karar alınması gere
ğini saygıyla arz ederim.» Muhterem senatörler, 
10 . 4 . 1969 tarih ve 49 ncu Birleşimde şöyle 
bir karar alınmış bulunmaktadır : 

«Başkanlığa, 

Senatomuzun gündeminde bulunan tasarı ve 
Meclis denetlenmesini yapmak üzere Çarşamba 
günleri toplanılması arz olunur.» 

Sayın Nuri Demirel ve Sayın Ayrım tara
fından verilmiş önerge. 49 ncu Birleşimde oya 
yaz''edilmiş ve kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Bu önergenin mahiyeti umumilik arz ettiği se
bebiyle,. yeniden bir karar almaya riyaset lüzum 
görmemektedir. Yalnız sayın mesai arkadaşımın 
bizi her noktada irşatkâr bir tarzda ikaz etme
sine teşekkür ederim ve yeni ikazlarını rica ede
rim. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, -— Arsa. Ofisi kanun tasarısının 31 illet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi; 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/972) (S. Sa
yısı: 1214) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; 25.3.1969 
tarih ve 44 ncü Birleşimde Arsa Ofisi kanun ta
sarısının müzakeresi bitene kadar öncelikle mü
zakere edilmesi hususunda karar alınmış bu
lunduğundan, gündemin birinci maddesinde te
lâkki edilerek Arsa Ofisi kanun tasarısının mü
zakeresine başlıyoruz efendim. 

Muhterem senatörler Arsa Ofisi kanun tasa
rısının Yüoe Senatoda müzakeresine 20 . 3 .1969 
tarihli 42 nci Birleşimde başlanmış, 25 .3 .1969 
tarihli 44, 1 . 4 . 1969 tarihli 46, 3 . 4 . 1969 

i 
\ 

(1) 121' S. Sayılı basmayan 23 . 3 . 1969 j 
tarihli 12 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. \ 
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tarihli 47 nci birleşimlerde müzakeresine devam 
olunmuş, müzakere 10 ncu maddeye geldiğin
de Sayın Artukmaç, Sayın Türkmen, Sayın Öz
den grupları adına Sayın Gündoğan, Sayın Ren-
deci, Sayın Geçici Komisyon Başkanı, Sayın Ay-
dmer, Sayın Ucuzal 10 ncu madde üzerindeki 
görüşlerini bildirmiş söz sırası Sayın Artukmaç-
da iken Sayın Ucuzal'm konuşmasını mütaakıp 
5 sayın üye yoklama talebinde bulunmuş, yok
lama neticesinde yetersayı bulunmadığından bir
leşime son verilmiştir. 

10 ncu maddenin müzakeresine devam ediyo
ruz efendim. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerini 
almış bulunmaktadırlar. 

Muhterem senatörler, şu kısa izahatım neti
cesinde altı sayın üyenin 10 ncu madde üzerin
de görüşmüş bulunduğu sabittir. Bu sebepten 
bir yeterlik önergesi var, okutuyorum efen
dim. 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Saym, 
Başkanım, bu madde üzerinde Sayın Komisyon 
görüşlerini belirtirlerse aradan çok zaman geç
ti aydınlanmış olurduk efendim. 

BAŞKAN — Muhterem Dikeçligil, Senato
nun çalışmaları devamlılık arz eder, içtüzükte 
böyle bir hak mevcut bulunmadığı için emri
nizi yerine getiremiyeceğimi teessürle beyan et
mek isterim efendim. Ancak, Saym Komisyon 
Başkanı izahat vermek isterlerse bu haklarını 
kullanırlar ve zâtıâlinizin arzusu yerine gelmiş 
olalbilir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

10 ncu madde hakkındaki görüşlerin kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Cemal Yıldırım 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge 
üzerinde söz istiyen sayın üye yok. Önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum, KaJbul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir efendim. 

Sayın Artukmaç, söz sırası zâtıâlinizdedir, 
görüşmek istiyorsanız buyurun efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, Komisyon Sözcüsü Sayın Hoca
mız burada beyanda bulunurlarken, «daireleri
ne» ds olur, «dairelerince» de olur... 

BAŞKAN —- Bir dakikanızı rica edeyim. Bel
ki hatırdan çıkmış olacaktır. Bu kanun tasarısı 
üzerindeki görüşmeler 10 dakika ile takyidedil-
miştir, arz ederim efendim. 

Buyurunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Efen
dim şunu arz etmek istiyorum, daha vuzuh vere
bilmek için bu 10 ncu maddesinde tapu daire
lerince keyfiyetin bildiriliş şekli vardır. Buna 
bendeniz itiraz etmiştim, Saym sözcü de bu iti
razımızı cevaplandırmış bulunmakta idi. Ve 
«Dairelerine kelimesi de kullanılsa, dairelerince 
de denilse iki sözcük arasında fark yoktur. Bi
naenaleyh, bunun üzerinde ısrar edilmemesi ge
rekir» buyurdular. Bendeniz bu fikre iştirak et
memekteyim. Tamamen yanlış bulmaktayım. 
Şimdi durum şu: Ofis bir sahayı Tapu Dairesine 
bildirecek, tapu dairesi bu sahadaki arsalar üze
rinde satış vâki olduğunda Ofise bilgi verecek
tir. Yani Ofise durumu bildirecektir. Şu halde, 
«Tapu dairelerince» ibaresinin bu üçüncü fık-

| rada yer almış olması lâzımgelmektedir. 10 ncu 
maddeyi okursak, «Arsa Ofisi konut, turizm, sa
nayi ve diğsr kamu tesisleri için plânlamayı ön
gördüğü ve tahdidini yaparak, ilgili tapu dai
relerine bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa 
ve arazinin satışlarında süf'a hakkını haizdir.» 
İkinci fıkra: «Bu sahalardaki arsa ve arazinin 
satışları tapu daireleri tarafından 15 gün için
de Arsa Ofisine bildirilir.» 

Üçüncü fıkra, yanlış dediğim yer : «Tapu 
dairelerine yapılacak bildiri üzerine Arsa Ofisi 
en geç 30 gün zarfmd? süf'a hakkını kullanır» 
diyor. 

Tapu dairelerine değil, tapu dairelerince ya
pılacak bildiri üzerine Arsa Ofisi Şüf'a hakkı
nı kullanacak, Eğer şüf'a hakkını Yüce Heye
tiniz kabul eder ise, tapu dairelerince arsa ofi
sine vaki bildiri üzerine arsa ofisi gsrekli mua
meleyi yapacaktır. Binaenaleyh b-rnım bu şekil
de tashihi gerekmektedir. 

Yine bir hata olarak ayni fıkranın sonla
rında «kullanılmasından vazgeçilmiş sayılır» 
«Vazgeçilmiş» değil. Çünkü başta fail olarak, 
Arsa Ofisi vardır, «Arsa Ofisi vazgeçmiş sayı
lır» seklinde düzeitilm'sl lâzımdır. Bu konuda 
bir önerge veriyorum, iltifat buyurulmasmı arz 

1 ederim. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Saym Artukmaç teşekkür ede
rim efendim. 

FİKRET GÜHDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, önergeler vardı bu madde üzerinde. 

BAŞKAN — Şüphesiz var efendim,, kaybol
madı Sayın G-ündoğan. Sayın Komisyon Baş
kanı buyurunuz. 

GEÖİOÎKOMîSYOH BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — izahatım «tapu 
dairelerine» mi, «t?pu dairelerince» mi tabirine 
mütealliktir. Burada «tapu dairelerine» tabiri 
yarindsdir, doğrudur. Ancak arada bir virgül 
eksiktir. Şimdi «tapu dairelerine» tabirini bıra
karak müteakip kısmı okursak tamamen doğ
rudur, yerindedir, isabetlidir, «dairelerince» de
meye lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Ko
misyon Başkanı. Muhterem senatörler 10 ncu 
maddo üzerinde önergeler var, okutuyorum 

i efendim, 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1214 sayılı tasarının 10 ncu. maddesinin ta
sarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim, 

Mucip sebepleri şifahen bildireceğim. Say
gılarımla. 

istanbul 
Ekrem Özden 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz Arsa Ofisi Kanu
nu tasarısının 10 ncu maddesi uygulamada bâzı 
suiistimallere yol açabilecek ve neticede Dev
leti izrar edecek mahiyettedir. Tapuya tescil 
edilecek şüf'a peşinen o arsanın değerini ken
diliğinden artıracak, sonra da satışta bâzı gay-
rimeşru anlaşmalara yol açacak, hattâ gerçek 
müşteri bulunmamasına rağmen arsa ofisi bi
ran evvel bunu almaya zorlamak için bir muvaza 
satışlarına yol açacaktır. Bunun için maddenin 
yeniden ve bu ihtimalleri bertaraf edecek şe
kilde düzenlenmesi için komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim. 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

Yüksek Başkanlığa 

Arsa Ofisi Kanununun 10 ncu maddesinin 
devletin zararını önliyecek ve spekülâsyona 
mâni olacak şekilde yeniden düzenlenmesini te
min için Komisyona iadesini arz ve teklif ede
rim. 

O.H.P. Senato Grupu adına 
Başkanvekili 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bu tak
rir üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririniz üzerinde söz veri
rim efendim. Henüz takrirler üzerinde müzake
reye geçmedim efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Hak
kım baki kalsın. 

BAŞKAN — Tüzüğün zatıâlinize bahşet
miş olduğu hak zaten zail olmaz muhterem 
efendim. 

Sayın Artukmaç, 10 ncu madde üzerinde 47 
nci birleşimde bir değiştirge önergesi vermişsi
niz. Bug-ün de bir değiştirge önergesi veriyor-
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sunuz ve ikisi birbirini tutmuyor. Hangisini ter
cih ediyorsunuz?... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, bugünkünü tercih ediyorum, ötekinin 
iptalini rica ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Arsa Ofisi Kanun tasarısı 10 ncu maddesi 

3 ncü fıkrasının birinci satırdaki «dairelerine» 
kelimesinin «dairelerince» şeklinde ve aynı fık
ranın son satırındaki «vazgeçilmiş» sözcüğüniün 
de «vazgeçmiş» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Yüksek Başkanlığa 

Arsa Ofisi Kanununun 10 ncu maddesine 
bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Eklenecek fıkra : Arsa Ofisince konut, tu
rizm, sanayi ve diğer kamu tesisleri için plân
lanan ve tahdidi yapılan arsa ve arazilerin şüf'a 
yoliyle iktisabı yoluna gidildiğinde şüf'a be
deli plânlanmış ve tahdit sırasında emsali arsa 
ve arazinin rayiç bedelinden yüksek olamaz. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge
leri dinlediniz. Çıkan netice 10 ncu maddenin 
tasarıdan çıkarılması, 10 ncu maddenin komis
yona iadesi ve 10 ncu madde üzerinde değiştir
meyi istihdaf etmektedir. 

Muhterem senatörler, içtüzüğümüzün ka
nunların görüşülmesi matlabmı taşıyan 8 nci 
bölümü ile tadil teklifleri matlablarını taşıyan 
9 ncu bölümde bir tasarı veya teklifin bir veya 
birkaç maddesinin tekrar gözden geçirilmek 
üzere Komisyona iadesini talebeden önergenin 
ne tarzda oya vaz'edileceği tasrih edilmemiş
tir. Bu mevzuda Komisyon maddenin komisyo
na iadesini talep etmemiş olması karşısında 
Riyaset içtüzüğümüzün 113 ncü maddesi gere
ğince hareket edecektir. 

Yani önce maddenin metinden çıkarılması 
telebini oylarınıza arz edecek. Bu önerge red
dedildiği takdirde önergelerin ışığı altında ka
nun tasarısının bütünlüğünü muhafaza etme
sini temin zımmmda maddenin Komisyona ha
vale edilmesini talebeden önerge oya sunulacak, 
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Bu önerge de reddedilirse değiştirme önerge
leri aykırılık derecelerine göre oya sunulacak
tır. Arz ederim efendim. 

Şu izahatımızın ışığı altında maddenin ta
sarıdan çıkarılmasını talebeden önergeyi oku
tuyorum efendim. 

(İstanbul Üy?si Ekrem Özden'in önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge 
reddedilmiştir efendim. 

Komisyona iadesi hakkındaki önergeleri bi
raz evvel okutmuş bulunuyorum. Önergeler hak
kında söz istiyen sayın üye?.. Sayın Gündoğan 
buyurunuz. Zatıâlinizin iki önergesi var, de
ğiştirmeye müteallik, bir de iadeye müteallik. 
Şimdi iadeye müteallik önerge üzerinde buyu
run 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, önce ivedilikle ve 
öncelikle görüşülmesi ve çok kısa bir zamanda 
çıkarılması istenen bu kanun arasına giren'bir
çok kanunlar yüzünden bugüne kadar uzadı. 
Ve sanırım, bu kanun üzerinde yaptığımız mü
zakereler de alâka çekiciliğinden uzak bir hale 
geldi. Ama inandığımız için bu 10 ncu madde 
üzerinde bilhassa bundan evvel yaptığımız be
yanları kısaca tekrar ederek çok muhterem Ko
misyondan ve hukuk profesörü hocamızdan 
böylesine yanlış ve devleti böylesine zararlide 
edecek bir maddenin makul bir şekilde yeniden 
tedvinini temine çalışmak için huzurunuza gel
dim. 

Değerli arkadaşlarım, bütün içtenliğimle 
istirham ediyorum. Bu kanunun 10 ncu mad
desi büyük tehlikeler taşıyor. Bu kanunun 10 
ncu maddesi bugün yazıldığı şekilde buradan 
çıkarsa demek olacaktır ki, devlet arsa spekü-
lâtörlüğünü önlemek yerine, arsa spekülâsyo
nunu teşvik edici bir tutum içine girecektir. 
Çünkü madde gayet sarih olarak, bu mekaniz
manın islemesini hüküm altına alan bir madde 
halindedir. Sıkılmazsanız, müsaade buyurursa
nız birkaç kelimeyle arz edeyim, iddiamın doğ
ruluğuna inanacağınıza umut bağlıyorum. 

Bakımz bu madde ne diyor: «Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü konut, sanayi ve turizm ih
tiyaçları için her hangi bir bölgede bir kısım 
araziyi veya arsayı plânlamak üzere ve ken

disine mal etmek üzere tahdidederse, o tahdit
ten itibaren Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü o ara
ziye sahiboluncaya değin geçen zaman içinde 
o arazi parçası içindeki arsa sahipleri, arsa par
çası sahipleri birbirlerine yaptıkları satışlar
dan doğacak bedelleri devletin peşinen masraf-
lariyle beraber ödemesi şartile devlete intikali 
mümkün olacak. Yani şöyle olacak. Bir arsa 
parçası Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafın
dan belli maksatlarla tahdidedilecek, onun için
deki yüzlerce arsa parçası veya arsa sahibi na
sıl olsa burası devletin eline geçecektir, diye 
aralarında satışlar yapacaklardır. Bugün cari 
hayatta gördüğümüz ve şüf'a bedelini yüksek 
tutan satışlar yapacaklardır. Ve ondan sonra o 
satışlar yüzünden husule gelecek bedeller, ki, 
katiyen hakiki bedeller olmıyacaktır. Devlet 
tarafından ödenmek şartiyle bu arsa ve arazi
ler ancak Arsa Ofisinin olabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün iki şahıs ara
sında vukubulan satışlarda şüf'a cereyan eder
ken, şüf'a hakkına sahibolanm o arsa parçasını 
eline geçirmemesi için, meş'yuu satanın, şüf'a 
bedelini yüksek tuttuğunu fiilen yaşadığımız 
bir ülkede bulunduğumuza göre, böylesine apa
çık bir muvazaayı, büyük bedeli devletin sırtı
na yüklemeyi öngören hükmü nasıl, nasıl ge
çirirsiniz değerli arkadaşlarım? Bu hususu an
latmak için şu anda çok daha iyi bir lisana sa-
hibolmayı isterdim. Ama ben burada hemen bir 
bakışta muhterem A. P. Grupuna mensup ve 
eskiden hâkimlik yapmış arkadaşlarımı görü
yorum. Bilmezler mi bunu? Ve bilmezler mi M 
bir meşyıı hissenin şefiine intikali için mafake-
vıelerde beyyine serbestisine rağmen neler çe
kildiğini. Ve bedelin hakiki olup olmadığını is
patta ki, güçlüğü bilmezler mi? Tasavvur edi
niz. bıı madde milyonları, milyarları devlete 
yüMetecektir. Peki devlet tahdit ile satış ara
cında gecen zaman zarfında yapılacak satışlar
dan dol a vı süf'a hakkını kullandığı zaman be
delin hakiki olmadığına kanaat getirirse bin
lerce dâva peşinde kosmıyacak mı? Demiyecek 
mi devlet, bu satışlar muhik değildir, hakiki 
bedeli aksettirmiyor. Devleti şimdi biz bir de 
meşyu hissenin bedelinin hakiki olmadığı yolun
da mahkeme mahkeme koşturacak mıyız? Buna 
akıl ermez, sır ermez değerli arkadaşlarım. 

Benim kanaatim odur ki, bu bir kastı mah
susla yazılmış bir madde değildir. 
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BAŞKAN — Muhterem Gündoğan 97 nci 
madde tadil teklifi sahiplerinin tadil teklifleri
nin gerekçelerini izah etme hakkını vermiştir. 
Fakat şu tâbiri kullanmıştır. «Bu tadillerin ge
rekçesi sahipleri tarafından kısaca Genel Kurula 
açıklanır.» Binaenaleyh, şu hüküm karşısında 
maddenin komisyona iadesini mutazammın olan 
beyanlarınızın da kısa olmasını istirham ediyo
rum efendim. Teşekkür ederim efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım emredersiniz. Ama madde çok geniş 
kapsamlı olduğu için uzun oluyor. 

Değerli komisyon başkana, değerli hocamdan 
ve arkadaşlarımdan istirham ediyorum: Bu 
maddeyi lütfen geri alınız. Devleti büyük yük
ler altına sokacak hükümlerin çıkmasına mâni 
olunuz. Devletin kendi eliyle spekülâsyonu tah
rik edici bir uzuv halinde, bir varlık halinde 
çalışmasına imkân vermeyiniz. Ve bunu biraz ev
vel arz ettiğim mahzurları önliyecek bir mad
de şeklinde tedvin ediniz. Çok istirham ediyo
rum. Ülke adına istirham ediyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan teşekkür ede
rim efendim. Sayın Tuna buyurunuz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ben 
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir lehte bir aleyhte istenen 
sözlerin""arasına giremediniz, bir dahaki tak
rirde inşallah birinci olursunuz. 

Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, insan oğlu hakikaten 
arzu ederse kanunlarda, kanuna karşı hile yol
larını bulabilir. Şimdi ne cins bir metin geti
rirsek getirelim, bunun için hileli bir yolun 
bulunması mümkündür ama hukuk da, o hile
ye asgari cevaz verecek hali tesbitle mükellef
tir. 

Şimdi ben buradaki şüf 'a hakkının Sayın 
Gündoğan tarafından diğer maddelerle birlikte 
mütalâa edilmediği takdirde, burada, eğer Hü
kümet; tesbit ettiği, plânladığı sahadaki gay
rimenkulu, şüf'a hakkına istinatla almaya mec
bur olsaydı, ben de kendileriyle hemfikirdim. 
Doğrudur. Derdik ki, «bu arsayı, burayı Hü
kümet belirtmiştir, falan yerde satıldığı zaman 
bunu mecburi olarak alacaktır, o halde burada 
çeşitli suiistimaller olur. 

Muhterem arkadaşlarım; bu böyle mi? Şimdi 
şüf'a hakkı tek taraflı ihtiyari bir hak. Bedeli
nin yüksek olup olmadığını bu plânlama yapılır
ken daha evvel geçtiğimiz, kabul ettiğimiz, 
maddelerde okuduk, bunları kabul ettik. O za
man bu arsaların hakiki değeri nedir? Arazinin 
tesbiti yapılırken bu tesbitin içinde bu değer 
yapılmaktadır. 

Tuttu hakikaten bâzı hilekâr kimseler, da
ha fazla bir bedeli ele geçirmek için, tapuda 
daha yüksek bir bedel gösterebilir. Mümkündür, 
bu. Gündelik hayatta vatandaşlar arasında
ki münasebetlerde şüf'a sahipleri bu yola 
başvururlar. Başkasının almasına mâni olmak 
için, yahut haksız bir menfaat için bu yola baş
vururlar. O zaman idare alacaktır, falan sahayı 
planlamıştır, oradaki gayri menkulleri süf'a hak
kına istinatla almak niyetindedir. Baktı ki be
del fazladır, bunu almıyacakltır. 15 gün tebliğ 
edilir, bir ay içinde bu şüf'a hakkını kullanmak 
isteyip istemediğini bildirir ve bu şekilde fazla 
bir bedel talebedildiği zaman o hak istimal edil
mez." Ne yapacaktır, oraya bırakacak mıdır? 
Daha evvel kabul ettiğimiz maddelere istinaden 
istimlâk yapılır. Eğer orası zaruri ise o gayri 
menkulü ele geçirmek mümkünse eğ-er bedel 
haddi lâyıkındaysa şüf'a yoluyle olacaktır Yok
sa almıyacak, satış tekamül edecek, ondan sonra 
istim''âk hakkını, istimlâk ka,nunu hükümlerini 
tatbik etmek suretiyle o gayri menkulü ele ge
çirecek. Ve istimflâkde bir hayli teminatlı müesse
se1 er va,r, ehli vukuf var, tekrar hakem heyetle
ri. bunların takdirinden geçirmek suretiyle o 
pravri menkulü alacaktır. 

Netice ifrlbarivle sunu arz etmek istivorum. 
a r a d a k i süf'a hakkı mecburi bir hak değildir. 
MiTb.̂ kkak gösterilen bedel verilmek suretivle 
alınacak delildir. Eğ,er o bedel fâhis görülüyor
sa ki çeşitli kademelerde bu bedel tâyin ve tes
bit edilmektedir, o zaman onu bırakacaktır. Bu 
takdirde istimlâk hakkını bir âmme menfaatine 
tahsis için istimlâk hakkını kullanacaktır. Bu iti
barla bu madde, diğer maddelerde memzucen mü
talâa ettiğimiz zaman faydalı bir maddedir, 
mahzuru yoktur. Kabulünü ve dolavısiyle ko
misyona iade talebinin reddini istirham etmekte
yiz. 

BAŞKAN — Sayın Tuna te&ekkür ederim. 
efendim. Efendim takrir üzerinde lehte ve aleyh-
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te konuşmalar tamamlanmıştır. Bu sebepten tak
riri oylarınıza arz edeceğim. Yalnız şüphesiz ki 
komisyonun maddeyi geriye almayı talebedip 
etmeme hakkı mevcuttur. 

Sayın Komisyon Başkanına soruyorum. Bu
yurun Sayın Komisyon Başkanı. 

GEÇÎOİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNl GÖKTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, 
Sayın senatörler; Sayın Gündoğan'm hakkım
da ibzal buyurduğu teveccühkâr sözlere ve sar-
fettikleri iddialara ve taleplere, müsaade buyu
rursanız, kısaca bâzı noktalarına arzı cevabet-
mek isterim. 

Sayın Gündoğan'm endişesini anlıyorum. Bu 
madde diyor, bu haliyle sevkedilirse bâzı suiisti
mallere yol verebilir, meydan aşabilir. 

Bir kere şunu arz edeyim ki, bu madde sa
yın arkadaşlar, hukukumuzda emin olunuz, be
nim kanatime g"öre tapu muamelelerinde ve umu
miyetle satışlarda, gayri menkul satışlarında 
bir yenilik getirecek, nâzım bir rol ifa edecek 
ve hazine lehine, maliye lehine yeni bir çığır 
açacaktır. 

Şöyle ki; Sayın Gündoğan da pekâlâ bilir, 
Türkiye'de maalesef, esefle tesbit ettik, şimdiye 
kadar hiçbir gayrimenkul tapuya değer kıymeti 
ile tescil edilmemektedir ve bu yüzden mali
yemiz belki milyarlarca, şimdi rakamlarını söy-
liyemem ama katî olarak, milyarlarca tapu 
harcından her sene zarar görmektedir. Şüf'a 
hakkını, bilirsiniz, şüf'a hakkını kullanma me
selesi bedele râci bir meseledir, doğrudan doğ
ruya bedel üzerinden şüf'a hakkını kullanır ve
ya kullanmaz. Bu itibarla şüf'a da, şüf'aya esas 
olan gayrimenkullerde hakiki bedel tesbit edil
miş olmak şarttır. Kaldı ki bu bedelin böyle 
keyfî suretle de tesbiti meselesi yoktur. Sayın 
Gündoğan. Çünkü .bu bedel 16 ncı maddede 
okurdanız, gayet tatminkâr güzel bir hüküm 
var. Yönetmelik var, hattâ arkadaşlarımızın 
uzun uzaiıya tenkid ettikleri yönetmelik, niçin 
bu nizamname olmamış da yönetmelik olmuş de
dikleri. yönetmelik. Bu yönetmelik bir iç yö
netmeliktir. Bu yönetmelik vasıtasiyle evvelâ 
hangi gayrimenkullerin şüf'aya tsM olabileceği 
meselesi tesbit olunacak. Bunlar tesbit olunur
ken, elbette İDymetleri de tesbit olunacak ve 
kıymetlerinin tesbitmde garantili, gayet temi-
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I natlı hükümler var, heyetler tesbit edecek 
bunu. Bunun tahminleri olacak, ehUvukufu 
olacak ve bu suretle kıymetler takdir edilince, 
zannediyorum ki, çok iyi bir yola girilmiş du
rumumuz olacaktır. Bu suretle tesbit edilen 
kıymetler artık suiistimale pek kolay mahal 
olamaz. Kaldı ki, Sayın Tuna'nın da belirttiği 
gibi, istimlâkte mevcudolmıyan, istimlâkte 
Devletin veya hükmi tüzel kişilerin haiz olma
dığı. ikili hak, seçme hakkı orada yok, burada 
var. Bu müessesede var. Çünkü nihayet istim
lâkte de suiistimale, her şeye mahal olabiliyor. 
istimlâk eğer neticelenirse kıymet, istimlâk kıy
metidir ve tapuda tescil edilmiş kıymettir; ve 
sairedir. Fakat burada ofis yalnız bu yolda de
ğildir. Ofisin elinde seçimlik bir şey var, bir 
yol var. Eğer değeri beğenmezse; şüf'a hakkı 
yoluyla, yani onalım yoluyla bu gayrimenkulu 
Datmalmayı uygun bulmazsa, onu bırakır istim
lak yoluna gider, istimlâk yolunda da zaten 
biliyorsunuz, istimlâk yolu az çek müemmen 
ve usulleri belli olan bir yoldur. Bu itibarla 
suiistimalin ve hattâ diyebilirim ki bugünkü is
timlâk meselelerinkinden daha teminatlı bir 
mahiyet arz etmiş olması itibariyle tadil lüzum 
olmadığına bendeniz kaanüm bu suretle Yük
sek Heyete arz ederim. 

j BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı bitti 
! mi efendim, konuşmanız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
! AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Bitti efendim. 
| FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bir 

sual soracağım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan buyurunuz 

efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sıramı 

Beyefendiye veriyorum. 
| BAŞKAN — Sayın Gündoğan müsaade eder

seniz bu sırayı tesbit etmek hakkı bendenize 
aittir. Eğer sıranızı veriyorsanız o takdirde... 

FİKRET GÜNÜDOĞAN (Devama) — Veri
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çağatay, buyurunuz efen
dim. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Sayın Komis-
| yon Başkanından bir noktanın tavzih edilmesi-
j ni rica edeceğim. Lobinde konuşulması bakı

mından ilerde tatbikatta faydası olacağı kanaa-
j tindeyim. Şüf'a hakkı 30 günde kullanılnıadı-
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ğı takdirde o arsa hakkındaki muamele ne ola
caktır?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Terkin edile
cek. 

NAZİF ÇAĞATAY (Devamla) — İlân de
ğiştirildiği takdirde şüf'a hakkı yeniden mi av
det edecektir? Ahmet'in Mehmet'te sattığı bir 
gayrimenkul üzerindeki şüf'a hakkı 30 gün 
içerisinde kullanılmadığı takdirde o şüf'a hak
kı Ahmet'in Mehmet'e sattığı gayrimenkulden 
dolayı tekrar avdet edecek mi? O arsayı alma 
Ihakkma malik değil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Yok, lüzum 
yok. Bir kere şüf'a hakkını kullanacaksa kul
lanacak, kullanmadığı takdirde hakkı sakıt 
olacaktır. 

NAZİF ÇAĞATAY (Devamla) — Ebedi hak
ka sahip değil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Ebedi hakka 
sahip değildir. O hakkını bir kere ya kullanır 
veya kullanmaz. Kullanmadığı takdirde arsa 
serbestleşecektir. Binaenaleyh onu istediği gi
bi başkasına satabilir, mal sahibi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gün doğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Komisyon Başkanından bir sorum olacaktır. Bu
na çok kesin olarak cevap istemek kaydiyle sö
ze başlıyorum. 

BAŞKAN — Söze başlamıyorsunuz, yalnız 
sual soracaksınız Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Soruya 
başlıyorum. Müşahhas olarak arz edeyim. 

Senatomuzun işgal ettiği sahayı, Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğünün Konut ihtiyacı için plânla
dığı ve tahsis yaptığı ve tapu idaresine bildirdi
ğini düşünelim. Senatonun işgal ettiği bu yer 
içinde yirmi kişinin arsası var. Bunlar, tahdit
ten sonra, buradaki arsalarını birbirlerine, diğer 
şahıslara sattılar ve diledikleri bedelleri tapuya 
satış bedeli olarak tescil ettirdiler. Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü bu sahayı şüf'a hakkı yoliyle 
istimlâk ettiği zaman ne yapacağız? Bu ahara 
yapılan arsa satış bedellerini olduğu gibi, bu 
maddede yazılı olduğu üzere tapu idaresi bun
ların bedellerini Arsa Ofisi idaresine bildirmek 
mecburiyetinde mi değil midir? Bu bir. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 

AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Arsa Ofisi şüf'a 
hakkını kullandığı takdirde bu hakkının tabiî 
neticesi, bu kullanma hakkının tabiî neticesi 
olarak elbette bedelini yatırıp arsayı kendi adı
na tescil ettirmeye mecburdur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — O be
deller, tapuda yazılı bedeller ne olacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Elbette satış 
bedeli olacak. Şüf'a hakkına esas olan bedel sa
tış bedelidir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — O be
deller tahdit ve plânlamadan sonra, Arsa Ofisi
nin iktisabına kadar geçen zaman zarfında, mu
vazaalı satışlar yapıldığı ve hakiki bedelden faz
la bedel gösterildiği takdirde Hükümet ne ya
pacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Eğer Arsa Ofisi 
böyle bir şüpheye düşerse, bunun muvazaalı bir 
bedel olduğuna kaani olursa, derhal terk edecek 
ve reddedecek ve o takdirde belki o yolu bırakıp 
istimlâk yoluna gidecek. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir su
al daha. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, yalnız kar
şılıklı sual cevap olmasın, suallerinizi irat edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Peki 
efendim. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tahditten, plân
lamadan sonra yapılan satışlara rağmen, hiçbir 
zaman şüf'a hakkını kullanmama gibi bir duru
ma düşebilir. Şimdi her zaman bedeller de çı
kabilir. 

ikincisi; mademki Arsa Ofisi Sanayi için, tu
rizm için bir arazi tahdidetmiş, planlamıştır. 
Sonradan orada yapılan muvazaalı satışlar do-
layısiyle buradaki plânlamadan mı vaz geçile
cektir? Sanayi için, turizm için artık orasını al
maktan vas mı geçecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Gayet tabiî. 
Eğer işine gelmezse; Arsa Ofisi esasen ancak 
bir bölgede, bir şehirde muayyen bir yer üze
rinde, bugünkü imkânlariyle, yahut yarınki 
bütün imkânlariyle, duracaktır. Bütün memle-
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ket sathında her sahada bütün arsalar üzerinde 
durması imkânı yoktur. Bu itibarla üzerinde 
durduğu bölge veya plânladığı bölgedeki arazi 
bedelleri çok fahiş olursa, yahut muvazaalı olur
sa, yahut suiistimale mahal vereceği dedikodu
larına sebebi olacaksa, ondan elbetteki vazgeç
mek hakkını haizdir. Başka yerde plânlama 
ve bölgeleri tesbit imkânına sahiptir. Başka yer
lerde yapabilir yapacağı işleri. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir sual 
daha. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü fevkalâde fahiş 
fiyatla birbirine satış yapan arsa sahiplerinin 
bu satışlarına rağmen burasını alırsa ne yapa
cağız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Bunu almaması 
için de 16 ncı maddede konulan hükümleri yü
rütmek lâzımdır. O hükümlere göre, bir kere 
arsa ofisi daha evvelden tesbit ettiği bölgedeki 
arsaların kıymetlerini kendine göre ayarlıyacak, 
tesbit edecektir. Bu fiyatlar sonradan satış sıra
sında ; farz edelim, bizim tef dhıhüm ettiğimiz gibi, 
hepimiz elbette ederiz, vehmimize belki de yer 
vardır, eğer muvazaaya mevzu olmuşsa, o zaman 
vazgeçecektir. Başka yola gidecek, veya bu yer
leri ahnıyacaktır. Yani, bunun müeyyideleri hem 
yönetmelikte, hem de o maddededir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, bu cevap olmadı. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, olmak veya ol
mamak meselesi zatiâlinizin şahsi kanaatine bağ
lıdır. Yalnız, Sayın Komisyon Başkanı cevap 
vermiştir. Eğer sizi tatmin etmiyorsa, başka 
sualiniz varsa iradediniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Sayın Başka
nım, müsaade buyurursanız tatmin edinceye ka
dar cevap arz edeyim. Yani, tatmin edebilirsem 
memnun olurum. 

BAŞKAN — Muhterem komisyon başkanı, 
cevap veriniz. Ne kadar cevap vereceğinizin 
takdiri zatıâlinize aittir. 

Buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Arsa 

Ofisi Genel Müdürlüğü yapılan satışların bedel
lerinin yüksek olmasına rağmen bunu alırsa 
müeyyide nedir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Alırsa, bu tak
dirde müeyyide, sadece suiistimal diye tesmiye 
edilir. Kanuni yollar ne ise, bu yollardan gidi
lir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, bunun suiistimal diye tesmiye edil
mesi mümkün değildir. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca " 
S. Ü.) — Usule lütfen riayet edilsin Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan bitti mi sua-
alleriniz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Hayır. 
BAŞKAN — Kaç sual soracaksınız Sayın 

Gündoğan? Yoksa sabaha kadar gider, yılan hi
kâyesine döner bu. Kaç sualiniz var hepsini so
run efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, siz biraz evvel burada kifayet tak
ririni oylattınız. O yüzden bu hale geldik. Bu 
maddenin komisyon tarafından geri alınmasını 
bana kendileri söylediler. Herkes de bilir bu
nu. Ama aradan çok zaman geçtiği için unutul
du. Ben suallerimi hudutsuz olarak sorma hak
kını haizim, müsaade buyurursanız sorayım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Rica ederim 
buyurun. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Gündoğan, hudut
suz bir şey yoktur. Kaç sual soracaksanız so
runuz rica ederim. Ona cevap vermeye mecbur
dur Komisyon Başkanı. 

Buyurunuz sorunuz. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Yeterlik önergesi suallere de şâmildir. 
(C. H. P. sıralarından «Öyle bir şey yok» ses
leri,.) Riyasetin nazarı dikkatini celbederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Şimdi 
Sayın Başkanım, mevzuatımızda bir kaide var
dır. Tapu sicilleri üçüncü şahıslara doğruluk 
ve muhiklik ifade eder. Binaenaleyh, eğer Ar
sa Ofisi Genel Müdürlüğü yüksek fiyatla, fa
hiş fiyatla öyle değil diye telâkki ederek aldı
ğı takdirde müeyyide ne olacaktır? Onu rica 
edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Müsaade bu
yurursanız arz edeyim efendim. 
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Şimdi, sayın arkadaşlarım hayatımızın her j 
hâdisesinde bilhassa âmme hizmeti görenlerin bü- I 
tün vazifelerini ifası sırasında, bir kere aslolan, 
onların vazifelerini doğruluk, iyilik ve memleket, 
vatan menfaati çerçevesinde mütalâa ederek 
yapmış olmalarıdır. Bu çerçevenin dışına çık
tıkları zaman, bunlar aleyhinde işliyecek mü
eyyidelerimiz da kanunlarımızda ve mevzuatı
mızda mevcuttur. 

Şimdi, Sayın Gündoğan'm sualleri şu: Bu
yuruyorlar ki, arsa ofisi bir arsanın fiyatı çok 
yüksek olduğu halde ve belki de umumiyetle 
bu arsanın fiyatının yüksekliği de malum bu
lunduğu halde arsa ofisi, bu yüksek fiyatlı arsa
yı şüf'a yolu ile, eğer bu arsadan üstün bir mik
tarlarla satmalırsa ne olacak? Şimdi, eğer bu 
muamele kanuna, nizama, koyduğumuz her tür
lü tedbirlere, bu kanunun dışında, arz ettiğim 
gibi, yönetmelikler, daha diğer tedbirler ve mev
zuat; bunların hepsi nazara alınmak suretiyle, 
bunun dışına çıkılarak alınmış ise, bunun müey
yidesi, şüf'a hakkını kullananlar halikında ta
kibata geçmektir ve bu takibat yolu ile bu suiis
timali önlemektir. Malumu devletleri, her müd-
dei dâvasını ispatla mükelleftir. Bir kimseye bir 
şey isnadolunduğu zaman, onun ispatı lâzımge-
lir. İspatı lâzım olan şeyin, sübutu ortada ol
madıkça, kimseye suç isnadına imkân yoktur. 
Bu itibarla, böyle bir muameleyi de biz yolun
da bir muamele, hukuka uygun bir muamele 
diye tesmiye etmiye mecburuz. 

BAŞKAN — Saym Komisyon Başkanı te
şekkür ederiz. 

Sayın Öztürkçine'nin bir sualleri var. Buyu
run Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, Sayın Komisyon Başkanının ifadele
ri kanunun ruhuna tamamen zıt olarak zapta 
geçti. Bu durum karşısında bu ifadenin yeni- I 
den vuzuha kavuşturulması lâzımdır. Bu itibar
la soru sormak mecburiyetinde kaldım. 

Şimdi şüf'a esası hissedarlardan birinin malı 
sattığı zamanda öbür hissedarın dâva açması
dır. Bu kanunda bir de arsa ofisine bu arazi 
üzerinde şüf'a hakla, tanınıyor. Halbuki, Sa
ym Komisyon Başkanı bedel yüksek olunca al
maktan vazgeçer, dediler. Şüf'ada esas dâva 
devam edecek ama, bedel yüksekse, usulî ve ka
nuni yönden, yeni bir dâva ile, bedeline itiraz | 

i hakkı vardır. Şüf'ada esas budur ve dâvada 
j esas budur. Ve bu şekilde tavzihi gerekmekte

dir. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 

AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Efendim, ga
liba doktor arkadaşım meseleyi yanlış anladı
lar. Şüf'a hakkında satış bedeli esastır. Elbette 
her şeye. şüf'a bedeline de itiraz olunabilir. 
Aksi sabitse elbette bu da tashih edilir. Ama as
lolan şüf'a bedelidir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı te
şekkür ederim efendim. 

Sayın Komisyon Başkanı iade talebini kabul 
ediyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — Hayır. 

BAŞKAN — İade talebini kabul etmiyor
sunuz. 

Muhterem senatörler, 10 ncu maddenin ko
misyona iadesi talebini Sayın Komisyon kabul 
etmiyorlar. 10 ncu maddenin komisyona iadesi 
önergesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir efen
dim. 

Değiştirge önergeleri var, okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Arsa Ofisi Kanununun 10 ncu maddesine 

bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Eklenecek fıkra : Arsa ofisince konut, tu

rizm, sanayi ve diğer kamu tesisleri için plânla
nan ve tahdidi yapılan arsa ve arazilerin şüf'a 
yoliyle iktisabı yoluna gidildiğinde şüf'a bedeli 
plânlama ve tahdit sırasında emsali arsa ve ara
zinin ı^ayiç bedelinden yüksek olamaz. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan önerge sahibi 
| olarak zatıâlinize söz vereceğim. Gerekçenizi 

izah edeceksiniz. 
Diğer lehte ve aleyhte söz talebeden. 

MEHMET HAZER (Kars) — Lehte. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Aleyhin-

de. 
BAŞKAN — Sayın Hazer ve Sayın Kürüm-

oğlu. 
Saym Gündoğan buyurunuz. 
Sayın Gündoğan 77 nci maddenin son fıkrası-
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nı biraz evvel okumuştum. Nazarı itibara alma- I 
mzı rica ederim. I 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 77 nci madenin 
son fıkrasını değil, elimden gelse şu kanun için 
teşrii hayatımızı harcamamızı teklif ederdim. 
Ben Hocam'a o kadar hürmet ettim, Hocam ba
na teşekkür etti ama, aslında Hocam kusura 
bakmasın beni kandırdı. Bu kanunun hararetli 
müzakereleri sırasında 10 ncu maddenin fevka
lâde tehlikeli bir madde olduğunu söylediğim 
zaman ve Sayın Rendeci arkadaşım da bana 
iltihak ettiği zaman, Türkiye'de bir çok şeyler 
yapılabileceği kanaatine varmıştım ve o yürek
le de rahat uyku uyumuştum. Ama baktım ki; 
aradan zaman geçince, hava kaybolunca hiç 
ummadığım bir şekilde sayın Hocam burada ba
na hukukla ilgisi olmıyan cevaplar verdi. 

Değerli arkadaşlarım, diyor M, sayın Hocam; 
«fBu Arsa Ofisi Kanununun 10 ncu maddesi yo-
luyle işlenecek suiistimalleri cezai tatbikata git
mek suretiyle, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün 
takibetmek suretiyle önleriz. Neticetün netice, 
suiistimalin böyle önleneceğini söylüyor. Demek 
ki, suiistimal kapısını açan kanunun bu olduğu
nu ikrar ediyor. Demek ki, o satışlar muhik ol
madıkları takdirde, bedelleri, rayiç bedele uy
gun olmadıkları takdirde, muvazaalı bedel ol
dukları takdirde ki, bu madde onu götürüyor, 
onu alan Arsa Ofisi hakkında ancak onun da ki
min tarafından şikâyet edileceği belli değil, ki
min menfaati var belli değil, Arsa Ofisi muhik 
olmıyan bedellerle yapılmış muvazaalı satışlara 
şüf'a hakkım kullanarak aldığı arsanın bedelleri
ni, arazinin bedellerini Devlet kesesinden ödiye-
cek, ondan sonra siz gideceksiniz, Arsa Ofisi Ge
nel Müdürüne diyeceksiniz ki, sen bu şüf'a hak
kını kullandın ama kullandığın şüf'a hakkını, taa-
lûk ettiği malın bedeli aslında fahiş konmuştur, 
gel, biz seni şimdi mahkeme altına alacağız. Mah
keme altına alacaksınız insanı, cezai ve hukukî 
mesuliyet için, ithamlar yönelteceksiniz. İnsan, 
ya mahkûm olacak, ya olmıyacak. Ama farze-
delim ki oldu. Devletlerin milyonları ne olacak? 
Milyarları ne olacak, onu kimden alacağız? Onu 
bu kanunu yapanlardan almak gerek, işte o za
man. Bu nasıl olur? 

Değerli arkadaşlarım, 10 ncu madde de bu 
yol ile büyük suiistimal kapısının açıldığını na-
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sil kabul etmezsiniz? Sayın Nusret Tuna'nrn bu
raya gelip de, bu isterse alır demesinde bu kanu
nun hikmeti vücudunu inkâr ediş aşikârdır. Ni
ye getirdiniz bu kanunu öyle ise? Siz, konuta, 
sanaiye ve turizme arsa temini maksadiyle getir
diğiniz kanunda bir hak tanıyorsunuz Devlete. 
Şüf'a hakkı. Onu kullansın da, tahdit ettiği sa
halardaki arsaları eline geçirsin. Çünkü bu bir 
plân meselesidir, yerleşme plânı meselesidir, 
sanayi plânı meselesidir, turizm plânı meselesi
dir. 

Şimdi tahdit edilen bu yerde yapılan şüf'a 
satışlarına elbette Devlet müdahale etmeli şüf'a 
hakkını kullanmalı. Güzel bir müessese. Ama 
suiistimali kapsıyan sekide getirdiğiniz zaman 
karşına çıkıyoruz. Bunu nasıl izah edersiniz? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
İstimlâkle alırız, diyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efen
dim, istimlâkle almanın yolu, yordamı, yeri baş
ka; tahdidedilmiş, plânla, burası bilmem ne sa
hası olacak diye tapuya bildirilmiş, plânlarla, 
öncelikle nerede gelişme isteniyorsa, konut üre
timi nerede isteniyorsa, sanayiin nerede kulla
nılması isteniyorsa öncelikle ve normal yollarla 
iktisabetmek için koyduğunuz bu maddeye ne 
lüzum var öyle ise? Ya istimlâk, yahut yok. İki
si birden olursa, demek ki, Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğüne takdir hakkı veriyorsunuz. Bedelleri 
fahiş görüyorsa... Görmüyorsa ne olacak? Hiçbir 
şey olmıyacak. Görüyorsa, bırakacak orasını, is
timlâk edilecek. O güne kadar yaptığı plânlama 
masrafları, o güne kadar yaptığı takip masrafla
rı, o güne kadar oradaki vatandaşı izrar ettik
leri ne olacak? Böyle şey mi olurmuş? Şüf'a hak
kının Kanunu Medeniyede kullanma şekilleri ya
zılı iken siz getirdiğiniz bu kanunda bir açık ka
pı bırakmaya nereden yetkiniz var? Bu hangi 
mantıkla kabili teliftir? Odur iş değildir, bu. Hiç 
değilse hadi komisyon aldattı bizi, geri almadı 
maddeyi. Bari şimdi verdiğim teklifi destekleyi
niz. 

Teklifim gayet sarih, gayet açık. Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü bir ihtiyacı karşılamak üzere 
bir bölgede bir sahayı tahdidettiği, plânladığı 
zaman tapuya bildirecektir. İşte, ondan sonra o 
plânlanmış saha içerisinde yapılacak alış veriş
lerin bedelleri tahdidin yapıldığı zamanki bedel 
ayarında olsun istiyorum. 
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Sizin tadil ile iktisap arasında geçecek za
man içinde yapılan alış verişlerde yapılacak sui
istimalleri önceden önlemek istiyorum. Diyorum 
ki, mademki burasını alacaksınız, 1969 senesinin 
29 Nisanında burasını plânladınız ve tahdidetti-
niz, tapuya bildirdiniz, bir ay sonra, iki ay son
ra, beş ay sonra, üç ay sonra alacaksınız.. E.. 
peki işte şimdi orada zaruret dolayısiyle o arz 
parçası içerisinde arsası olan insanlar birbirleri
ne satış yaptıkları veya dışarı satış yaptıkları 
zaman ne koyarlarsa koysunlar, o günkü hakiki 
rayiç bedeli, yani plânlama zamanının tahdit za
manının rayiç bedeli ne ise, şüf'a bedeli de o ol
sun. 

Şöyle bir manzarayı önlemek istiyor, şöyle 
bir durum, o. Sizin tahdidettiğiniz zaman, tahdit 
haritası içerisinde kalan arazinin metrekaresi 
100 lira idi, siz üç ay sonra gittiniz, o tahdidet
tiğiniz sahayı tapuya tescil ettireceksiniz, namı
nıza. Fakat, o üç ay içerisinde yapılan satışlarda 
bir de baktınız ki, arsaların metrekaresi 5 er yüz 
liraya çıkmış. Satışlar 5 er yüz lirayı gösteriyor. 
Hemen onun yanındaki arsaların bedelleri 100 er 
lira, sizin tahdidettiğiniz zaman da 100 lira olan 
arsa bedellerinin 5 er yüz liraya, 1 000 er liraya 
çıktığını gördüğünüz takdirde, bunun önlenmesi 
için gayet kolay usuller vardır. Kanunlarımızda 
bu kıstaslar kullanılmıştır. Ev kiralarının tâyi
ninde benzeri binaların kiraları nazarı itibara 
alınır, denir. İstimlâklerde benzeri gayrimenkul-
lerin bedelleri nazarı itibara almır, denir. Şimdi, 
istimlâk edeceksiniz, tahdidedeceksiniz ve satı-
nalacaksmız madem, yapılacak satışlarda şüf a 
bedeli olarak kullanılacak bedelin tahdit sıra
sındaki bedel olduğunu lütfen kabul buyurun, 
ki suiistimali önliyesiniz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Öyle zaten. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efen
dim, aman yarabbim, lütfen çok istirham ediyo
rum, bu kanunu geçirin efendim, iyi şey. Peki 
ama, suiistimali önliyelim, Devleti, yok yere 
Devletin Hazinesini, varlıklarını şuna buna kap-
tırmıyalım, arkadaşlarım. Nasıl işliyor mantığı
nız? Asla ve kat'a ne Komisyon Başkanının ve 
ne Nusret Tuna'nm dediklerine evet diyecek bir 
hukukçu yoktur. Biraz evvel söylemiştim, bir 
celse evvel, anaforizmdir, bu. Bu anaforizmdir. 
Ve Devlet eliyle yürütülecek anaforizmdir. Doğ-
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rudur, bir arkadaşımız da söyledi bunu burada 
bana. Yapmayın arkadaşlarım. Peki, şüf'a hak
kını kullanalım. Ama, nasıl? Tahdidettiğiniz za
man tutalım ki, biz, tahdidettiğiniz zaman orayı 
hemen aldınız, daha alış veriş yapmaya, satış 
yapmaya kimsenin mecali kalmadı. Ne vereceksi
niz? Tahdidettiğiniz zamanki bedeli vereceksi
niz. İşte benim söylediğim de bu. Devlet ağır 
işler, Devlet tahdidettiği sahayı hemen alamaz, 
birkaç zaman geçer. O zaman zarfında içeride 
yapılacak alışverişlerden doğacak gayrimuhik 
bedelleri Devlet ödemesin diye tahdit zamanı
nın bedelini şüf'a bedeline esas alın. Bunu is
tirham ediyorum, arkadaşlar. Bundan daha 
mâkul ne var? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, teşekkür 

ederim, efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞE OĞLU (Muğla) — Hükümet olarak 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın imar ve iskân Bakanı; . 
Sayın Menteşeoğlu, zatıâlinize söz vereceğim. 
Yalnız, Sayın Kürümoğlu da söz talebetmiş bu
lunuyorlar, Sayın Kürümoğlu'na takaddüm 
mü etmek istersiniz, yoksa ondan sonra mı gö
rüşmek istersiniz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Müsaade ederse
niz takaddüm edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bu kanun Türkiye'nin 
arsa piyasasında cereyan etmekte olan spekü
lâsyon hareketlerini önleme maksadını gütmek
tedir. Bu maksatla kurulacak olan teşkilâta bâ
zı imkânlar ve bâzı yetkiler verilmektedir. Arsa 
piyasasında bir denge ve istikrarı sağlıyabilmek 
için arsa stoku yapmak lâzımdır. Arsa stoku 
yapabilmek için arsa satınalacaksınız. Bu me
kanizmaya verilmiş olan birinci haktır. Pazar
lıkla satınalacaksınız. Tahdidettiğiniz, plânla
dığınız bir yeri. iki; istimlâk etmek suretiyle 
alacaksınız, üç; şüf'a hakkını kullanmak sure
tiyle alacaksınız. Ama, bu üç hak ve yetkinizi 
kullanırken hiçbir zaman mahallî rayicin ma
lın hakiki değerinin ne üstünde, ne altında al
manıza imkân yoktur. Bunlar, 16 ncı maddenin 
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derpiş ettiği yönetmelikte bir bir tadadedile- I 
çektir. Bundan daha geniş olarak gecekondu 
kanununda hükümler çıktı. Bunları da bir yö- I 
netmelikle tâyin ettik. Mümkün müdür ki, bir 
idareci, hukuk kaidelerinin tesbit etmiş oldu
ğu esasları çiğnemek suretiyle, devleti ve mil
leti Hazineye sokabilsin. Sokanlar, kanunları 
çiğniyenler suç işliyenlerdir. Bu her yerde 
vardır. Bu her dairede, her müesseselerde ka
nunu çiğnemek suretiyle vazifeyi suiistimal ya
pılabilir. Ama, kanunların tatbikinde bize hu
kuk fakültesinde hocalarımız evvelâ berati 
zimmet asıldır demişlerdir. Bu telâkkiyi kabul 
etmiyenler, adaletsizlik yapmaya mahkûmdur
lar, zalim olmaya mecburdurlar, demişdi. Ve 
biz o fakülteyi bitirirken bu esaslar üzerinde 
yemin etmiştik. Şu halde muhterem arkadaşım 
diyor ki, bu kanun bu madde ile bir anafor 
nizamı geliyor. Kim kimin malını alacak? Bu 
memleketin çocuklarıyız hepimiz. Siz istediği
niz kanunları yapınız, ama onları çiğniyerek 
suç işliyenleri önlemek mümkün mü? Ceza ka
nunlarındaki en ağır hükümlere rağmen, dün 
yanın her yerinde medeni ve gayrimedeni ce
miyetinde suç işlenmiyor mu? Şu halde bunlar 
beşeri zaıflardır. Ama bununla demek istemi
yorum ki, bir müessese murakabe sistemleri 
kurmasın. Kuracaktır. Bu da kurmuştur. Bu 
kanunumuzda Arsa Ofisini dört kademeli bir 
murakabe sistemine bağlamıştır. Şimdi muhte
rem arkadaşım diyor M, mahallî rayicin üstün
de bu hakkını kullanmasın. Kullanması müm
kün değil. Çünkü neden? Türkiye'nin her şeh
rinde ve her şehrinin civarında iskân haritası, 
turizm haritası, sanayii haritası tesbit ve tâyin 
edilecek ve bunların rayiçleri de tesbit edile
cektir. Binaenaleyh, o rayice göre uygun bir 
satış varsa şüf'a hakkını kullanacaktır. Uygun 
değilse, istimlâk etmek, devletin, milletin, Ha
zinenin nefine ise, istimlâk yetkisini kullana
caktır. Neye göre? Yapılan yönetmelikteki 
esaslara uygun olarak bunu yapmaya mecbur
dur. Arsa Ofisi Genel Müdürü. Ama o zat sui
istimale kararlı ise, bu kanuna istediğiniz 
maddeleri koyunuz, o yine suiistimalini yapa
caktır. Şimdi arkadaşım diyor ki, tesbitinde o 
yerin plânlama ve tahditte rayici tesbit edilsin 
o arsanın, idare belki bunu üç ay sonra alır, 
o fiyattan alsın. Peki Anayasanın 38 nci mad
desi ne olacak? Başkasının mülkünü hakiki 
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pahasından, değerinden almaya mecbur değil 
miyiz? O zaman Anayasaya aykırı olmıyacak 
mıdır? Elbette ki, Anayasaya aykırı olacaktır. 
Bir malı peşin ve değeri fiyatı ile almaya mec
buruz Üstünde alırsak suiistimal yaparız veya 
altında alırsak, vatandaşın Anayasada tanın
mış olan hakkını çiğnemiş oluruz. Ama arka
daşımın şu fikri doğrudur. Yönetmelikte bu
nu derpiş ettik. Tahdidedilen, plânlanan yerle
rin rayiçleri de tesbit edilecektir. Eğer satış
ta o rayicin üstünde bir fiyat mevzuubahis ise, 
o zaman istimlâk hakkını kullanacaktır, mu
hakkak orayı almak istiyorsa. Yoksa şûfa hak
kını kullanmıyacaktır. Şimdi 10 ncu. madde
nin birinci fonksiyonu bu. Bir alet daha veri
yor. istimlâk gibi, satmalına gibi bir alet, bir 
imkân daha veriyor Arsa Ofisine. Fakat asıl 
mühim olan şu muhterem arkadaşlarım, bu
gün hukukçu arkadaşlarım da, teknisyen arka
daşlarım da bilir. Türkiye'de arsa satışlarında, 
şahıslar arasındaki arsa satışlarında gerçek de
ğer üzerinden muamele yapılıyor mu? Yapıl
mıyor. 300 bin liraya almış olduğu arsayı 50 
bin lira üzerinden gösteriyor ve devletten ver
gi kaçırıyor. Vergi kaçakçılığı yapıyor. 

işte bu kanun böyle kaçakçılara dur, diyor. 
Bunu istemiyor mu muhterem arkadaşım? En 
mühim fonkisyonlarmdan biri de bu. Binaena
leyh kaça satacaksa devlet onu almaya mec
burdur. Artık 100 bin liraya satıyorum dediği 
arsayı 300 bin liraya satamaz. Yahut anlaşır da 
50 bin liraya satamaz. 50 bin liraya satarsa Ar
sa Ofisi çıkacaktır, ben alacağım, şüf'a hak
kımı kullanıyorum, diyecektir. Bu; cemiyetin, 
Hazinenin nefine değil mi? Arsa spekülâsyonu
nu önleyici bir forksiyon görmüyor mu? Arsa 
spekülatörlerinin karsısına çıkmıyor mu? Niçin 
bunu dile getirmiyor muhterem arkadaşlarım? 
Bu maddenin kalkmasını istiyenler. Spekülatö
rün karşısına çıkan, vergi kaçakçısının karşısına 
çıkan bu maddeyi kaldıralım diyen arkadaşları
mız Türk Milletinin ve Devletinin nefine mi dü
şünüyorlar? Arkadaşlar kemali samimiyetle 
ifade ediyorum, bu kanun Arsa Ofisi idaresine 
istimlâk gibi, satmalma gibi bir imkân getir
mektedir. Ve aynı zamanda Türkiye'de ilk de
fa arsalar üzerinde, arsa satışları üzerindeki 
vergi kaçakçılığını önleyici bir hüküm getirmek
tedir. Spekülatörlerin karşısına çıkmaktadır. 
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Vergi kaçakçısının, spekülatörün karşısında ol
duğunu iddia eden, inananlar bu maddeyi ka
bul etmeye mecburdurlar. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın İmar ve İskân Bakanı 

•Sıvın Menteseoğlu teşekkür ederim efendim. 
Sa/en Eürümoğîu, buyurunuz efendim. 

MEHMET HAZSR (Kars) — Sayın Başkan, 
t e l i f i n lehinde söz istemiştim. 

E,*ŞXAN - - Haklısınız. Sayın Kürümoğlu 
özür dilerin, zatıâlinizden önce lehte olana söz 
veracoğim, sonra zatıalinize söz vereceğim. Sa
yın Hassr buyurun efendim. Sayın Hazer özür 
dilerim. 

IlEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka-
daştermı, çok önemli bir konu üzerindeyiz. Ar
k a ç l a r ı m ı n hassasiyetini ben haklı görüyorum. 
Şimdi bu şüf'a hakkı her zaman müracaat oku 
nacak bir yol değil. İstisnai bir yol. Bugünkü 
hali ile mevzuatımıza hemen hemen pek ender 
halde kamından doğma bir şüf'a hakkı ihdas 
ediyoruz, bir kanunla. Şimdi bu şüf'a hakkını 
i^ra'lâk hakkından daha verimli, daha faydalı 
vo kamu yar arma kullanmak için tedbirli ol
mak vazifemizdir. Sayın arkadaşımın müzake
relerde ileri sürdüğü fikirleri, çabalan ben bu 
anlamda ve bu istikamette görüyorum. Yani 
fe-aun yapıyoruz, tedbirli olalım. İstihlâkten 
farkk bir muamele yapıyoruz. Bir idarenin, 
bir dairenin takdiri ile tekemmül edecek bir 
E.'ıuar-ae1sye bir hüküm getiriyoruz. Bir idare-
r in takdiri ile tekemmül edecek, bir muamelede 
bir1 akam suiistimaller olabilir, bunu peşinen 
önliyslim diyor. Asgari olarak Anayasanın hü
kümlerini elbette nazara alacağız, her halde. 
An aya ~ a bükümlerini tam nazara alırsak bu 
maddeyi kab'1! etmemek lâzım. Niye Anayasa
ya aröre a?, sak kamu yararı mevzubahsolan hal
ler:^ kamulaştırma msvsuubaihis. Halbuki bu
rada cnoi hizmetler için, özel ihtiyaçlar için. sa
nayi iain, konut için de şüf'a hakkını kullan
mak icabedecekti. Bu bakımdan mülkiyeti tak-
yi:!?,t:n ektir. Binaenaleyh, mülkiyeti takyit bir 
ihtiyaçtan doğduğuna göre, bu ihtiyaç istikame
tinde tedbirli olmaya mecburuz. 

Sayın Bakan verdikleri izahatta yapılacak 
yönetmelikte rayicin tesbit olunacağından bah
se ttilsr. İşte arkadaşın istediği de bu. Bu ra
yiç elbette bugün şüf'a hakkını kullanacağım 

diye tebliğ edeceksiniz, beş sene sonra şüf'a 
hakkını kullanacaksınız mânasına olmaz. Ge
çen zaman içinde arsanın fiyatlarını dondurma
ya, durdurmaya yetkimiz yok. Anayasaya ay
kırı olur. Doğru. Vergi kaçakçılığını önleme 

| tedbiri, o fazla hasılayı almak ihtiyacında ve 
ihtirasında olanları önliyemez. Yani, tapu har
cı binde 30 mi 70 mi, neyse bu % 8 civarında
dır. Bir insan faza aldığı yüz liradan 8 lirayı 
kolay kolay verebilir. Yani vergi kaçakçılığını 
önlüyoruz demek, bu bakımdan isabetli değil
dir. Adam yüz lira fazla alacak, bunun karşı
sında 8 lira fazla tapu harcı ödiyecektir. Bu 
bir tedbir değildir. Binaenaleyh tedbir olarak 
düşüneceğimiz şey, hakikaten emsal fiyatı hiç 
olmazsa nazara almaktır. 

Nitekim mevzuatımızdaki ve tatbikatımız-
daki yeri de budur. Bir gayrimenkul istimlâk 
olunurken, kamulaştınlırken itiraz halinde 
mahkemeler bile emsal fiyatları esas alıyor. 
Arkadaşımın getirdiği teklif de bir emsal tes
bit etsin, onun üstündeki talepler kabul olunma
sın, yani, şüfa hakkını takdir edecek, kullana
cak daire, heyet, hiç olmazsa bir emsal arasın. 
Bu mücerret, geniş bir takdir hakkı olarak kal
masın. Bu itibarla bu teklif olunan fıkranın 
kabulünde bendeniz fayda görüyorum, lüzum
lu görüyorum bu fıkrayı. Yönetmelikler ka
nun kadar kuvvetli olmaz. Kanun hükümleri 
kadar bağlayıcı değildir ve etrafı dolamaz. Bi
naenaleyh yönetmeliğe de istikamet vermek 
için bu ek fıkrayı hiç olmazsa kabul etmek 
zarureti vardır. Bunda hiç kimse, ne bugünkü 
idareyi, ne kurulacak idareyi hep böyle suis-
timal için kurulmuş veya çalışacak diye kabul 
etmiyor, edemezde, olmaz da. Ama., muhtemel 
riskleri, muhtemel tehlikeleri göze alarak 
tedbir bulmak, kanun vazularının vazifeleri 
cümlesindendir. Ahlâka terkedemeyiz, insafa 
terk edemeyiz. Herkes vatanperverdir, herkes 
iyi düşünür. Binaenaleyh bunlar lüzumsuz 
dur diyemeyiz. O itibarla sayın Bakanın mü
dafaaları tatminkâr değildir, meseleyi hallet
mez ve derde de deva getirmez. 

Teklif esası ile, ihtiyaçlara cevap verecek 
bir tekliftir, redaksiyonu için Komisyon alır, 
belki onun üzerinde işler, eksiği, fazlası varsa 
tamamlar, ama fikir olarak emsal fiyatı na
zara almak, bir rayiç kabul etmektir. Mak-
sada uygundur ve arsa ofisi teşkilini, spekü-
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lâsyonu önleme maksadını da teyideden bir 
tedbirdir. Maksat bu olduğuna göre, spekü
lâsyonu tahrik edecek kapıları kapamak, de
likleri tıkamak mecburiyetindeyiz, iste bu tek
lif bu istikamette bu esasta bir teklif olarak 
mütalâa olunmalıdır. Komisyon buna iltifat 
edip, alıp bir gözden geçirmelidir. 

Ben yüksek huzurunuzu fazla işgal etmi-
yeceğim. Meseleyi esasından ele almanın fay
dalı olduğu inancındayım. Yeni bir kanun, ye
ni bir takyit getiriyoruz. Kanunla başkasının 
hakkına, başkasının mülküne, devlete ortak ya
pıyoruz. Bu müesseseye ortak yapıyoruz. Yeni 
fikir, yeni bir kanuni şüf'a hakkı tesis ediyo
ruz. Bunu tesis ederken tedbirli olmak, hiç 
olmazsa meri mevzuat içinde kalmak, onun 
esaslarını muhafaza etmek bizim için vazifedir. 
Bunu Komisyon eğer bu haliyle alır, tetkik 
eder kabulü için bir gayret sarfederse, bu ka
nunun temel fikrini de teyidetmiş olur. Yani 
aşırı fiyat isteklerini, yükselmelerini önleyici 
bir tedbiri bu Komisyon reddedemez. Hiç ol
mazsa benimser, alır, tetkik eder, şu şu noksan
ları vardır diye Yüksek Huzurunuza gelir. 
Ben bu itibarla bu esaslar dâhilinde bu teklifin 
kabulünü Yüksek Heyetinizden istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer teşekkür ederim 
efendim. Sayın Kürümoğlu buyurunuz efen
dim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, görüşme mev
zuu olan takrirden önce iki takrir müzakere 
edildi, ve ikisi de reddedildi. Bu takrirlerin bi
rincisi maddenin metinden çıkarılması, diğeri 
maddenin Komisyona iadesi esasına müste
nit idi. Bu kere müzakere edilen teklif ise ta
dil teklifidir. Samimi kanaatim, maddenin me
tinden çıkarılması noktasında temerküz edi
yor şahsan. Fakat bu hususlar evvelce oylandı 
ve neticede kabul edilmediğine göre, şimdi me
tinde yapılacak tadilâtın bir mahsuru doğuyor. 
Demek ki anafikır olarak bu madde metinde 
kalacak. Kalacak ama, şu şekilde tadil edilsin, 
deniyor. Bu tadil de, âmme hizmetine tahsis 
edildiği, planlandığı, veya tahsis yapıldığı za
man kıymeti tesbit edilsin. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; biz şüf'a 
hakkından bahsediyoruz, fakat, bilâhara geli

yoruz diyoruz ki tahdidin vsya plânlamanın 
yapıldığı tarihteki kıymeti tesbit edilsin. Eğer 
peşin bir kıymet tesbiti ycpılrsa şüf'a hak
kının mahiyetine uygun düşme;:, Şüf'a hakkı, 
bizim anladığımız hukuki mânada şüf'a hakkı 
satış bedeli üzerinden almaktır. Eğer biz kıy
meti peşinen takdir edecek isek, öyleyse şüf'a 
hakkından bahsetmiyelim, istimlâk yapılsın 
sekliyle bu işi halledelim. Böyle olabilir. Fakat 
şüf'a hakkından bahsettiğimize göre, böyle bir. 
şüf'a hakkını kabul etmediğimize göre anafi-
kir olarak, o halde kıymeti peşin takdir et
memize imkân ve ihtimal yoktur. 

Bunun iki mahsuru vardır : Birincisi, ka
nuni mânada bir şüfa hakkı olmaz, yani şüfa 
müessesesine aykırıdır, İkincisi; hüsnüniyetli 
bir alıcıyım, gittim, muayyen bir bedel muka
bilinle araziyi aldım, fakat devlet geldi ben
den aynı araziyi peşinen kendi yaptığı takdire 
göre elimden aldı. E.. Ben hüsnmiyetli bir in
san olarak hakkıma tecavüz edilmesine nasıl 
razı olurum? Bu bakımdan eğer kabul edilecek 
idi ise peşinen maddenin metinden çıkarılması 
şekli kabul edilecek içli. Fakat edilmediğine 
göre lütfedin aynen madde olduğu gibi çıksın 
ve bunun mahzuru ileride bizzat tatbikçiler 
tarafından müşahade edildiği saman tekrar ay
nı metni değiştirmek üzere huzurunuza gelsin. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu teşekkür 
ederim efendim. 

Efendim değiştirge önergesi üzerinde gö
rüşmeler bitmiştir. Sayın Komisyon ve Hükü
met değiştirge önergesine katılıyor musunuz 
efendim?.. Katılmıyorlar. 

Muhterem senatörler, değiştirge önergele
rine sayın Komisyon ve saym Hükümet katıl
mamaktadır. önergeleri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etaıiy enler... önerge red
de diinıiştir efendim. 

İkinci önergeyi okutuyorum efendim. 
(Yozgat Üyesi Sadık Artukmag'ın önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyeıı 

sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyorlar mı?.. Katılmıyorlar. 

Muhterem senatörler, önerge okundu, sa
yın Komisyon ve saym Hükümet önergeye ka
tılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum, 
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Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir efendim. 

Muhterem senatörler 10 ncu maddeyi tek
rar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Madde 10. — Arsa ofisi, konut, turizm, 
sanayi ve diğer kamu tesisleri için plânlamayı 
öngördüğü ve tahdidini yaparak ilgili tapu ida
relerine bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa 
ve arazinin satışlarında şüf'a hakkını haizdir. 

Bu sahalardaki arsa ve arazinin satışları ta
pu daireleri tarafından 15 gün içinde Arsa Ofi
sine bildirilir. 

Tapu dairelerine yapılacak bildiri üzerine 
arsa ofisi en geç 30 gün zarfında şüf'a hakkını 
kullanacağını bildirmediği ve bu süre içinde 
ödenmiş satış bedeli ile her türlü hare ve mas
rafları peşin olarak, malik adına yatırnıadığı 
takdirde, şüf'a hakkının kullanılmasından vaz
geçilmiş sayılır. 

30 günlük süre içinde ödenmiş satış bedeli 
ile her türlü hare ve masrafların yatırılmasını 
mütaakıp, tapu dairelerince re'sen eski satışın 
iptali ile yeni maliki adına tescil işlemi yapılır. 

Bu halde tapu idareleri re'sen şüf'a hakkın
daki şerhi kaldırmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 10 ncu 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 10 ncu madde kabul edilmiş
tir efendim. 

Madde 11. — Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğü tarafından satılan arsalar üzerine, satış 
şartlarına uygun inşaat ikmal edilmedikçe 
üçüncü şahıslara satılamaz, bağışlanamaz veya 
hareolunamaz. Bu hususlar tapu kayıtlarına 
işlenir. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce satılan ar
salar, üzerine belirtilen süre içerisinde satış 
şartlarına uygun yapı yapılmadığı veya yapı
lan yapı satış şartlarına aykırı olduğu takdir
de, bedeli iade edilmek suretiyle ofisçe geri alı
nabilir. 

Yapılan inşaat satış şartlarına uygun olma
makla beraber, geri alınması lüzumlu görülmi-
yenler hakkında, yargı yerlerince, arsa satış 
bedelinin iki mislinden az olmamak üzere, ofi
se tazminat ödenmesine hükmolunur. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler söz isti
van sayın üye?.. Sayın Gimdoğan buyurunuz 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, zatıâlinizin , 
şüphesiz muhterem iki sıfatı var. Bir tanesi 
gTup başkam, bir tanesi muhterem şahsmızdır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Grup 
adına. 

BAŞKAN — Grup adına konuşuyorsunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Bütün çırpınmamıza rağ
men 10 ncu madde geçti. Hayırlı olmıyacağmı 
bildiğim için hayırlı olsun demiyeceğim. Çünkü 
tâbiri hiçbir kasıtla söylemiyorum, kendi aley
hinde çalışan bir Hükümet ile karşı karşıya kal
dık, 10 ncu maddede. Arsa spekülâsyonunu 
önlemek yerine, spekülâsyon yapanlara diledik
leri bedelleri şuf'a yolu ile Hükümete kabul et
tirmek istiyenlerin dedikleri oldu. Sayın Bakan 
büyük bir yanlışlık içine düştüler, vergi kaçak
çılığını önliyeceğiz dediler. 

İMAE VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — 10 ncu maddeyi mi 
konuşuyoruz Sayın Başkan. 

O." H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Ben grup adına konuşuyo
rum, umumu hakkında konuşurum. Sayın Ba
kan siz çok fena alıştınız bu söz atmaya. Lütfen 
ben konuşurken siz de dinleyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, dikkat buyu-
rulursa Riyaset kendisini ikaz eden bütün muh
terem üyelere nasıl teşekkür ediyorsa, Sayın Ba
kana da teşekkür etmeyi vazife bilir ve hattı-
zatmda zatıâliniz grup adına konuştuğunuz za
man, zamanla mukayyet değilsiniz. Fakat, sa
det dışına çıkmak hakkına da sahip değilsiniz. 
Lütfen bu esaslar üzerinde görüşmenize devam 
etmenizi rica ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, sadet içinde
yim, sadede gelmek için bir yerden geçmek lâ
zım; sadet, sadet diye konuşulmaz tabiî. Sadedi 
teşkil edecek sözleri konuşuyorum. 

BAŞKAN — Takibediyorum, efendim. 
0. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Evet... İşte bu 11 nci mad
dede de 10 ncu maddenin büyük tesiri olacak 
gayet tabiî. Çünkü bu 11 nci maddede biraz son
ra yanlış gördüğüm hususu izah etmeden evvel, 
biraz evvel konuşan Sayın Bakanın nasıl kendi 
aleyhine tutum ve davranış içinde bulunduğunu 
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ifade etmekten öteye bir şey yapmıyorum ve onu 
söylemeden bu mevzua intikal etmek mümkün 
olmuyor. 

Şüf'a hakkı vergi kaçakçılığını önlemez. 
Şüf'a hakkı Türkiye'de nasıl tatbik edilir bunu 
bilmek lâzım.- Mahkemelerde şuf a bedelinin ten
kisi dâvaları yüzleri, binleri bulmuştur. Bina
enaleyh, vergi kaçakçılığını, biraz evvel Sayın 
Hazer ifade ettiği gibi, göze alan spekülatörler 
100 lirada 92 lirayı cebe atıp Devlet eliyle bu 
parayı kazanırlar, 8 lirasını Devlete verirler. 
Bu olur. Binaenaleyh vergi kaçakçılığını değil, 
tahriki olur bu. Ama neyin? Arsa spekülâsyonu
nun. Zaten Anayasanın 38 nci maddesine aykı
rı bir durum da olmazdı eğer kabul edilseydi. 
Çünkü, Anayasanın 38 nci maddesi burda işle
mez. 38 nci maddesi hem kamu yararına olan is
timlâklerde işler, hem de şüf'a hakkı da 30 gün 
içinde işler. 30 gün içinde rayiç bedel değişmez. 
Ama tahditten sonraki zamanlarda suni olarak 
değişir. O itibarla siz bedeli verdiğiniz saman 
iktisabettiğiniz arsayı Anayasanın 38 nci mad
desinde yazılı hudutlar içinde almış olursunuz. 
Bunu böyle söyledikten sonra bu 11 nci madde
de bir yanlışlığı dile getirmek istiyorum. Bu 
11 nci madde diyor ki, «Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğü tarafından satılan arsalar ürerine satış 
şartlarına uygun inşaat mal edilmedikçe,» işte 
benim takılmak istediğim nokta burada ve sa
tış şartları tâbiri ile ifade edilmek istenen hu
sustur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, satış şartlarının 
ne olduğu bu kanunda belli değildir. Satış şart
larının ne olması lâzımgeleceğine dair 16 ncı 
maddede hüküm vardır dedikleri zaman, bu 
hüküm o zaman yönetmelikle belirtilen bir hü
küm olacaktır. Yönetmelikle ise satış şartlarının 
belirtilmesine Anayasamız ve 2 nci Beş Yıllık 
Plânımız müsait değildir. Çünkü, Anayasamız 
49 ncu maddesinin 2 nci bendinde; ancak yok
sullara ve dar gelirlilere konut yapımı için Dev
lete yardım elini o şahıslara uzatma yetkisini 
vermiştir. Binaenaleyh, Anayasanın kabul etti
ği esasa uygun bir şekilde yoksulları ve dar ge
lirlileri konut sahibi yapmak istiyen Devlet, sa
tış şartlarını kanunla düzenlemeye mecburdur. 
Kanunla düzenlemediği takdirde o zaman Ana
yasanın emri yerine gelmez. Anayasanın emri 
yerine gelmez, dahası var ikinci Beş Yıllık Plâ

nın emirleri ds yerine gelmez. İkinci Beş Yıl
lık Plân ki, bu kanunu savunan iktidarın döne
minde yapılmış bir plândır. Satış şartlarının 
ne olması lâsımgeldiği hususu plânda hesaplan
mıştır. Ve denmiştir ki, konut yapımında bugün 
bir yol izlenmiştir, izlenen yol yanlıştır. Sayın 
İmar ve iskân Bakanının mensubolduğıı Hükü
metin zamanında Meclislerde tasdik edilen ikin
ci Beş Yıllık Plânda konut yapımında bugün 
izlenen yolun yanlışlığı tesbit edilmiştir. Şimdi 
bu yanlışlıkları da İkinci Beş Yıllık Plân şöyle
ce methetmiştir. önce bu konuda, konut üreti
minde inceleme ve araştırma yokluğu ile malûl
dür, Bakanlık veya bu işleri yürüten Hükümet; 
demiştir plân. 

Saniyen; yine bu konut üretiminde standart
lar tesbit ve tâyin edilmemiştir, denmiştir; ikin
ci Beş Yıllık Plânda. İyi hesaplanmış arsa ya
pım kira ve barındırma politikası mevcut değil
dir, denmiştir İkinci Beş Yıllık Plânda. Ve yine 
ikinci Beş Yıllık Plânda yatırımların konut ya
pımı için ayrılan yatırımların çoğunluğunun 
lüks konuta gittiği hesaplanmıştır ve yine ikin
ci Beş Yıllık Plânda oran değiştirmek yoluna 
gidilmeksizin, yatırım nisbetleri aynı kalmak 
şartiyle, başka tür ve halk konutu yapımının 
programlanması öngörülmüştür. Ve yapsatçılık 
usulüne batmış olan Türkiye imar işlerinin bu 
kötü yoldan kurtarılması istenmiştir. Daha da 
ileri gidilerek, ikinci Beş Yıllık Plânda biraz ev
vel Sayın Bakanın ifade ettiği ve övündüğü ge
cekondu hususunda iyi hareket edilmediği, doğ
ru politikalar hesaplanmadığı ve bu işin tekrar 
ele alınması gerektiği plânda yazılmıştır. Plânın 
hangi sayfasında olduğunu öğrenmek istiyen 
varsa, derhal sayfalarım söylerim. Plândan al
dığımı ifade ediyorum. Ve plânda bu yanlışlık
lar, bu dâvasız politikalar ileri sürüldükten baş
ka, bu politikaların yerine hangi tür politika
nın, konut üretimi politikasının geçmesi lâzım-
geldiği hususu da hesaplanmıştır. Onları da 
ikinci Beş Yıllık Plânın 273 ncü sayfasında bul
mak mümkündür. Tabiî Plânın İkinci Beş Yıl
lık Plân olduktan sonra, bu iktidar dönemine 
aidolduğunu tekrar söylemeye lüzum yok. Bakı
nız İkinci Beş Yıllık Plânın 273 ncü sayfasına 
ilkeler inamında «Ekonomik standartta halk ko
nutu yapımına yöneîinecektir» denilmektedir. 
Şimdi 11 nci madde ise, «satış şartlarına uygun 
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inşaat yapılmadığı takdirde» diye bir tâbir var
dır. Hal"'i:'.ü planda satış ^r.vtlaıın'n no olduğu
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nıası gerekir ve bunların da Anayasaya uygun-
lağıınu sağlamak için kanunla saptanması lâ-
siEvjelir. Bu itibarla satış şartları sözü yerine, 
iltifatınıza mazhar olmıyacağını sana sana, bile 
bile, iki önerge takdim ediyorum, insafınıza terk 
ediyorum. Yine önergeler üzerinde konuşma 
hakkım ve diğer haklarım baki kalmak üzere, 
fazla vaktinizi almıyacağım. Lütfen bu önerge
lerin nazarı dikkate alınmasını istirham ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, teşekkür ede
rim. 11 nci madde üzerinde evvelce de vermiş 
olduğunuz bir önergeniz vardı. Onu geriye alı
yor musunuz efendim? 

11 nci madde üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Yok. 11 nci madde üzerinde Sayın Gündoğan'-
m iki ayrı takriri var. Sayın Gündoğan iki ay
rı takririn sebebi acaba izah edilebilir mi efen
dim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bir ta
nesinde satış şartlarının mehmaemkân İkinci Beş 
Yıllık Plâna uydurulması için verdiğim önerge
dir. Bir tanesi de madde değiştiği takdirde di
ğer şartları yerine getirecek bir tâbirdir. Önce 
genişçesini okutturalım efendim? 

BAŞKAN — Peki efendim, okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Arsa Ofisi Kanununun 11 nci maddesinin 

1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini ara ve teklif ederim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

Madde 11. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
tarafından satılan arsalar üzerine İmar ve İs
kân Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik ve 
standartlara uygun inşaat yapılmadıkça 3 ncü 
şahıslara satılamaz, bağışlanamaz, rehnedilemez 
ve hacsolunamaz. Bu hususlar tapu kayıtlarına 
işlenir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, madde metnine rehnedilemez, bir de 
standart kelimesini koyduk. Flândald imkânı 
biraz olsun sağlıyabiimek için. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 

Efendim, önerge üzerine söz istiyen sayın 
üye? Yok... Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir efendim.. 

Bir önerge var okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Arsa Ofisi Kanununun 11 nci maddesinin 2 

ve 3 ncü bendlerinde yazılı «satış şartları» iba
resi yerine «imar ve iskân Bakanlığınca hazır
lanacak yöneltmelik ve standartlara, teriminin 
konulmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkanım, madde rehnedilemez tâbirini kapsa
mıyor. Müsaade ederseniz rehnedilemez tâbiri-
in koyalım. 

BAŞKAN — Efendim, bu müsaade benden 
sâdır olmaz. Muhterem heyetten sâdır olur. 
Takdim edeceğim, efendim. Şimdi oya arz ede
ceğim efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Komisyondan 
bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, hu
zurunuzu fazla işgal etmemek için komisyondan 
iki noktayı sormak istiyorum. Birisi satış şart
larını kanunla tesbit edilmeyip de yöneltmeliğe 
atıf yapılmasında takibolunan maksat nedir, 
anlıyamadım, bir? 

İkincisi; devredilmeyi, haczedilmeyi men 
eden bir hükümle rehin edilmeyi men etmemek 
unutulmuş bir şey midir, yoksa bir maksatla-
mı kanun böyle tedvin olunmuştur? Yani bu 
maddede rehin edilmez diye bir kayıt yok. Hac-
zolunamaz var, devrolunamaz var, satılamaz 
var. Ama bunlar bu kadar takyidolan bir yer
de rehin edilemez olması tabiî ve mantıkî bir 
netice olur. Bir de satış şartları kanunla tefer
ruatlı olmasa bile bir formüle bağlanmak yeri
ne yöneltmeliğe bırakılmasında ne gibi bir fay
da görüldü?* Çünkü altta bu maddenin son fık
rasında yargı yerlerince tazminata hükmedilme-
si gibi şeyler var, hükümler var. Tazminat gibi 
bir esasın mesnedi her halde kanun olur, yö-
neltmelikten daha kuvvetli bir mesnet sağlamak 
lâzımdır. O itibarla komisyondan bu iki nokta
yı açıklamasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı bu
yurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — Efendim, satış 
şartlarına riayet edilmediği takdirde hükmünün 
niçin vaz'edikliğini soruyorlar. Bu kanunun is
tihdaf ettiği faaliyetler o kadar çoktur ki, bun
ları kanunda tadadetmek çok hükümler getir
mek ve bundan dolayı kanunu bir ağırlığa sevk 
etmek gibi netice doğurur. Halbuki ihtiyacol-
duğunda yöneltmeliklerle kolayca tatbik olu
nabilecek hususlardır. Yalnız satış şartları mak
sadı ifade eder. Bu maksatla vaz'edilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Komis
yon Başkanı. Sual cevaplandırılmıştır. İkinci 
sual. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — ikinci messle re
hin meselesidir. Şimdi satılamaz, haczohmamaz 
elbette bu ofis için çok daha vahim neticeler 
doğurabilecek birtakım faaliyetlerdir, hukukî 
muamelelerdir. Halbuki rehin meselesi işin aslı
na, arsanın üzerine tesir edecek muamele değil
dir. 

Bundan dolayı buna müsamaha edilmiştir. 
Bu arsa üzerinde tesis kuracak kişinin veyahut 
da şahsiyetin daha da rahat, daha iyi iş görme
si bakımından bu şekilde düşünülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı teşek
kür ederim efendim. 

Buyurunuz Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Rehnin para

ya çevrilmesi halinde doğacak mahzur, bir. 
İkincisi, üçüncü şahısların hukukunu kanun ya
pıcısı, peşinen düşünmeye mecburdur. Bu hu
susu nasıl düşünürler? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 

AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — O saman müesse
se, paraya çevrilmesi sırasında dâva sırasında 
iştirak eder yani dâhil olur, umumi hükümler 
dairesinde hakkını korur. Büyük bir mahzur ol
madığına kaaniim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, takririmi verdim, bunun aley hindeyim. 
Çünkü satışı, haczi v.s ne ifade eder? Satıla-
mazsa, haczedilemezse rehnin durumu nasıl ola
caktır? Bu büyük bir kusurdur. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bu soruların 
esbabı mırjibesi kanunun yarın tatbikatında 
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müphem olan kısımlarını komisyon başkanının 
vermiş olduğu izahat istikametinde mânalanma-
smı temin etmek içindir. Bu sebepten sualler 
sorulmuş, cevaplar alınmıştır. Müsaade ederse
niz takririnizi oya arz ediyorum. Takriri oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Takrir reddedilmiştir efendim. 

Bir takrir daha var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Arsa Ofisi Kanununun 11 nci maddesine 

«rehnedilemez» teriminin konmasını arz ve tek
lif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Tuna buyurun. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu gayrı menkul ve 
konut mevzuu, muhtelif kanunların yanyana 
gelmesi suretiyle birbirini ikmal eden bir mev
zuattır. Şimdi Emlâk Kredi Bankamız var, 
fakir fukaraya bu Anayasanın emrettiği kimse
lere kredi açmak suretiyle ev yapmalarım te
min eden bir müessese. Şimdi «rehnedilemez...» 
Biliyoruz ki bu fakir fukara arasını temin et
tikten sonra bunun üzerine rehin vaz'eder, ipo
tek vaz'eder, ipoteğe istinaden kredi alır. Yani 
mekanizmanın icabı bu. Buraya «rehnedilemez» 
dersek o zavallıya çadır kur demek kalır. Sen 
bu arsanda çadır kuracaksın ev yapmıyacak-
sın demektir. Onun için rehni kabul edelim. Ve 
bu s-uretle fakir fukaranın bankadan kredi al
ma, ipotek yaptırarak bankadan kredi almak 
suretiyle ev yapmalarına imkân verelim, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna teşekkür ederim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Lehinde söz 
istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Lehte mi istiyorsunuz efen
dim... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; burada «rehne
dilemez» kelimesinin konması, bu maddeyi baş
tanbaşa hüviyetinden ayırmaya yeter. Çünkü 
gayrimenkul rehni, borç zamanında ödenmediği 
takdirde, borç karşılığı olarak gayrimenkulun 

! satışa çıkarılmasını tazammun eden bir hukukî 
i muameledir. Maddede «satılamaz» diyorsunuz, 

«haczedilemez» diyorsunuz, fakat «rehnedile
mez» diyorsunuz. Şimdi, diyelim ki bu madde-

j ııin yapısına uygun olarak satış şartlarına uy-
i gıııı inşaat yapmıyan adam bu gayrimenkulu 

satamaz, haczettiremez. Ama rehnettiği takdir-
j de lehine rehnedilen kişi tarafından bu gayri

menkul, yani Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ta
rafından kişiye verilmiş gayrimenkul o kişi 
tarafından isterse satış şartlarına uygun bina 
yapmamış olsun, rehnedilebileceğine göre, o 
alacaklı tarafından rehnin paraya çevrilmesi 
yoluyla satışa çıkarılır, haczettirilir. Zaten reh-

I niıı paraya çevrilmesinde haciz mündemiçtir. 
Binaenaleyh, bir eksiklik içerisindesiniz ki, 

korumak istediğiniz Devleti yine korumamış 
oluyorsunuz. Satışına mânisiniz, haczine mânisi
niz, rehne mâni değilsiniz. Peki ben ofisten ar
sayı aldım, ama onun dediği gibi de binayı yap
madım. Şimdi ben bu kanuna göre gittim onu 

I rehnettim. Çok kısa bir zamanda paraya çevir
mek için alacaklım geldi; ne yapabilirsiniz ba
na siz? Hiçbir şey yapamazsınız. Buna mâni 
hiçbir hüküm yok. Hele Sayın A. Nusret Tu
na'nm anlattıklarını bu kanuna uydurmak için 
Tuna'yi buraya zorla akıtmak lâzım. Yani fa-

j kir fukaraya Emlâk Kredi Bankası para verir
miş de Türkiye'de fakir fukara da ev yapar
mış. Aman yarabbi. Hangi fakir fukara, nerede 
Kredi Bankası, nerde rehin, nerede bu kanun. 
Çok rica ederim, bununla alâkası yok. Satışı, 
haczi önlemek istiyorsanız rehni önlemeye mec
bursunuz. (inlemezseniz bu arsa gider. Gittiği 
zaman tabiî hiçbir şey olmaz. Saygılar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündo
ğan. 

MEHMET HAZER (Kars) — Lehinde söz 
istiyorum. 

' BAŞKAN — Efendim, şimdi lehinde konu-
j şuldu. 
i MEHMET HAZER (Kars) — Üzerinde ko-
I mıştu, takririni izah etti. I 

BAŞKAN — Hayır efendim, üzerinde diye 
| bir tâbir yoktur, müsaade ediniz Sayın Hazer 

konuştunuz. Sayın Gündoğan bir dakika takri
rinizi izah sadedinde mi konuştunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Evet 
I efendim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; kanunu olduğu gibi geçirelim, yanlış 
da olsa sonra düzeltiriz düşüncesi maalesef bu 
Senatonun hizmetlerini aksatmaktadır. Tahmin 
ederim, yani inanıyorum da Sayın Komisyon 
Başkanı hocamız da, Hükümet de ve bâzı tak
rirlerin aleyhinde oy veren arkadaşlarım da 
bası açık, bariz yanlışlıklan görüyorlar. Şimdi 
arkadaşlar ben uzatmıyacağım, Fikret Bey izah 
ettiler. 

Rehinsiz satışı önlemek, haczi önlemek bir 
şey ifade etmez. Sayın Tuna'nm ifade ettikleri 
kredi verme, başlangıçta var. Yani satış şartla
rına muhalefet ettikten sonra onun artık kre
disi yok. O tazminatla mahkûm olacak, o satış
tan men edilecek, o haczedilmiyeeek; yani o öyle 
gelecek. O zaman kredi mevzuubahis değildir. 
O fakir fukara, falan orada yok. Fakir fuka
ra işi satış şartlarına ittıba ederek devam et
tirme halinde mevzuubahsolabilir. Artık kesil
miştir, orada kredi de kesilir, hepsi de. Yani 
açık yanlışlıkları bilerek kabul etmiyelim. Gü
nah işliyoruz ve hakikaten vazife yapmıyoruz. 
Bilerek, anhyarak, görerek bir noksandır bu. 
Mâlumuâlmiz hususi hukukta, âmme hukukun
da tadadedilen hususlarda tefsir yok. Genişle-
temezsiniz. Efendim, bu hüküm aynı zamanda 
rehni de kapsar diyemezsiniz. Böyle bir hukuk 
mantığı yoktur. Mademki tahdidediliyor, şunu 
şunu yapamaz deniyor; bunu da yapamaz demek 
lâzım. Demediğiniz takdirde o yapma yetkisini 
haiz olacağı rehinle bu men ettiklerinizin hep
sini yapacak. O itibarla yani insai edin, lütfe
din bu meseleyi bir maddedir, bir kelime ilâve 
edelim. Hiç olmazsa bu haliyle bu yanlışlık Yüce 
Heyetinizden geçmesin. Ben sadece bunu istir
ham etmek için huzurunuzu işgal ettim, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer teşekkür ederim 
efendim. Efendim, takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir. 

11 nci maddeyi tekrar okutup oydarınıza 
arz edeceğim efendim. 

(Madde : 11 tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Ufak bir 

sorum var Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Efendim, oylama esnasında 
soru sorulur mu? Rica ederim efendim, bütün 
müzakereler bitmiştir, oya arz ediyorum diye 
beyanda bulunmuşum, okutmuşum... İstirham 
ederim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — İşaret 
ettim duymadınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Maalesef müsaade edemem. 
Bütün hatayı tekabbül ederim, duymadığımın 
da hatasını kabul ederim, ama oylama esnasın
da maatteessüf zatiâlinize söz veremem. 

Efendim, 11 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 11 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Kamu tüzel kişiliğini haiz 
kuraluşlarla kamu kurumları arsa ihtiyaçlarını 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirerek ofis 
eliyle karşılamak zorundadırlar. 

Ancak, vâki talepleri Arsa Ofisince dört 
ay içinde karşılanamadığı veya bu müddete ka
dar kargılanamıyacağı daha önce yazı ile bildi
rildiği takdirde talebolunan arsalar için bu zo
runluluk ortadan kalkar. 

Yukarda sözü geçen kurum ve kuruluşlara 
Hazineden veya diğer kaynaklardan çeşitli ka
nunlarla bedelsiz olarak intikal edecek arazi ve 
arsalar ile, belediyelere 1580, 6785, 6830 sayılı 
kanunlar ve bunlann ek ve tadilleri uyarınca 
hibe, mübadele, anlaşma yolu ve benzeri şekil
lerde sağlanacak yerler birinci fıkra hüküm
lerine tabi değildir. Bu kurum ve kuruluşlar, 
bu şekilde sağladıklan arazi ve arsalan, ölçekli 
krokilerini, cins, miktar ve diğer vasıflarını 
açıklamak, kullanma maksat ve şekillerini be
lirtmek suretiyle en geç 6 ay içerisinde Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirmek zorunda
dırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
komisyondan kısa bir sorum var. Bu 12 nci mad
denin üçüncü fıkrasının 6 nci satırında «müba
dele» kelimesi geçmektedir. Bu hukuk literatü-
dündeki esaslara uygun bir terim olmadığı ka
naatindeyim. «Trampa» denmek isteniyor zan
nediyorum. Bu «mübadele» kelimesi «trampa» 
mânasına mı kullanılmıştır. Bunu arz etmek is
tiyorum. Saygılarımla, 

115 — 



C. Senatosu B : 54 23 . 4 . 1963 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç teşekkür ede
rim. Saym Gündoğan buyurunuz efendim. Ne
ticede suallere cevap verilecektir efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bu maddenin 
3 ncü bendini anlamadığımı halisane ikrar ve 
itiraf ediyorum. Bunu anlıyan kimss, ne dedi
ğini bana anlatabilen kimse lütfen buraya gel
sinler, anlatsınlar. Ne isteniyor, anlamak benim 
için mümkün olmadı. Mutlaka anlaşılır bir 
şeydir, ama ben anlayamadım. 

Şimdi birinci fıkrada; kamu tikel kişiliğini 
haiz kuruluşlarla kamu kurumları arsa ihtiyaç
larını Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirecek 
ve arsa ihtiyaçları onun eliyle karşılanacak. 
Deni3k ki bütün kamu kuruluşları, tüzel kişi
likler arsaya ihtiyaç duydukları zaman tabiî, 
bu kanunun çerçevesi dairesinde mi, diğer ka
nunlar dairesinde mi o da belli değil, her halde 
kendi ihtiyaçları inin diyelim, alelıtlak ihtiyaç
ları için diyelim - bildirecekler, Arsa Ofisi Ge
nel Müdürlüğü 4 ay içinde bu talepleri karşı
lamadığı veya karşılamıyacağını daha önce bil
dirdiği takdirde talebolunan arsalar için, te
min sorunluluğu ortadan kalkar. Tabiî Türkçe 
olmadığını soylemekde bir beis görmüyorum. 
«Talebolunan arsalar için zorunluluk kalkar» 
diye bir Türkçe laf nasıl anlaşılır, bilmem ora
ğını. Ama hiç değilse talebolunan arsalar, ta
lepler için zorunluluk kalkar demek lâzım ge
lirdi. Çünkü talebedecek kamu kurumu şu ar
sayı bana al demiyecakti, benim arsaya ihtiya
cım var diyecekti. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
de tabiî o ihtiyacı nerede karşılıyabilecekse en 
ucuz, en çabuk surette orayı alacaktı. Ama 
maddo öyle yazılmış ki, sanki o kamu kurumu 
mutlaka şu arsayı bana al dermiş gibi anlaşılı
yor. Almadığı takdirde 4 ay içinde kamu ser
best kalıyor, Arsa Ofisi de bu arsayı teminden 
kurtuluyor. İyi, burasına kadar Türkçesiyle, 
yalan yanlış bir şey anladık. 

Fakat, «Yukarıda sözü geçen kurum ve ku
ruluşlara...» Kim bu yukarıdaki sösü geçen ku
rum ve kuruluşlar? Yani kamu tüzel kişiliğini 
haiz 'kuruluşdan kamu kurumlan mı, Arsa Ofi
si Genel Müdürlüğü mü?.. Evvelâ bunu anla
mak istiyorum. 

İkincisi, «Hazineden veya diğer kaynaklar
dan çeşitli kanunlarla bedelsiz olarak intikal 

edecek arazi ve arsalar ile belediyelere 1580, 
6785, 6830 sayılı Kanunlar ve bunların ek ve 
tadilleri uyarınca hibe, mübadele, anlaşma yo-
liyle ve benzeri şekillerde sağlanacak yerler bi
rinci fıkra hükmüne tabi değildir.» Ne demek 
bu?.. Şunu anlıyan lütfen söylesin. 

Şimdi bir taraftan yukarıda sözü geçen 'ku
rum ve kuruluşların belirtilmesi lâzım. Bu bir. 

O kuruluşlar kimse onlara Hazineden ve di
ğer kaynaklardan geçen bedelsiz arsalardan 
maksat nedir ve ne yolla geçecektir? Bu iki. 

«Belediyelere 1580, 6785, 68S0 sayılı Kanun
larla hibe, mübadele, anlaşma yoliyle geçecek 
yerler birinci fıkra hükmünden müstesnadır» 
dediğiniz zaman, birinci fıkra hükmünden ne
yi müstesna ediyorsunuz? Bu kabîl arsalar ka-
mu kurumlarına mı verilmiyecek, ne yapıla
cak?.. Bunu bir anlatır ırasınız lütfen? Bu mad
dede anlaşılmak istidadı yok. Kaldı ki bu be
lediyeler ve diğer kuruluşların ellerindeki ar
saların arsa ofisine geçeceğini kapsıyan 7 nci 
madde geçti. Orada başka esaslar kabul ettik. 
Çok rica ederim, bilmiyorum sayın hocamın bil
gisi demiyeceğim, uğraşı var mı bu hususta? 
Sayın Bakandan beklemem, meşgul. Mümkünse 
bir teknik arkadaş ne kastediyorsa bu kanun 
söylesin de öğrenelim Allahaşkmıza. 

Çok rica ederim bunu izah edin, asıkça geç-
r,ln zabıtlara da ileride tatbik edecekler zabıt
lardan öğrensinler bari, bu kanundan öğrenmi-
yeceklerine göre. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan teşekkür ede
rim. Sayın Öztürkçine buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 12 nci mad
deyi diğer maddelerle kıyaslamak suretiyle tek 
başına mütalâa edildiği zamanda, hakikaten sa
yın Gündoğan'm buyurduğu gibi muğlâk bir şe
kil arz etmekte gibidir. 

Onca, Sayın Gündoğan der ki; 12 nci mad
denin birinci fıkrası «Kamu tüzel kişiliğini haiz 
kuruluşlarla kamu kurumları arsa ihtiyaçlarını 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirerek Ofis 
eliyle karşılamak zorundadır.» Bu birinci fıkra
nın gayet sarin hükmüne rağmen dönüyorlar 
üçüncü fıkrada : «Yukarıda sözü geçen kurum 
ve kuruluşlara hazineden veya diğer kaynaklar
dan çeşitli kanunlarla bedelsiz olarak intikal 
edecek arazi ve arsalar ile» deyimini ortadan 
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kaldırıyor. Bu hususu Yüce Senatoya arza lü
zum görmeden geçiyor, belediyelere 1580, 6785, 
6830 sayılı Kanunlar ile ve bu kanuna ek ve ta
dilleri uyarınca veya mübadele suretiyle anlaşma 
yoluyle ve benzeri şekillerle sağlanacak yerler, 
birinci fıkra hükmüne tabi değildir» sözüyle bu
rada bitiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, üçüncü fıkra ile 
birinci fıkra ayrı ayrı husus arz etmektedir. 

Üçüncü fıkra, buradaki belediyelere mütead
dit, çeşitli yollarla intikal eden arazilerin duru
mu, kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlara kamu 
kurumlarına ait olan kişiler belediyelere intikâl 
etmiş olan arazilerden istifade edemez, hükmünü 
taşımaktadır. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne intikal eden 
araziler ile belediyeye intikal eden araziler hu
susunda, bunlar • ayrı ayrı hükümdür. Ben Sa
yın Gündoğan'dan şu şekilde konuşmasını arzu 
ederdim: Burada «bedelsiz olarak intikal ede
cek» diyor, üçüncü fıkranın üçüncü satırında. 
Bu kanun yayımı tarihinden önce intikal eden 
arazilerin durumu ne olacaktır, demiş olsaydı 
veyahut 775 sayılı Kanun gereğince belediyele
re intikal etmiş olan arazilerin durumu ne ola
caktır demiş olsaydı belki bir dereceye kadar hak 
vermek imkânını bulacaktım. Ama buradaki 
üçüncü fıkra ile birinci fıkra arasında bir bariz 
fark vardır. 

Bu durum muvacehesinde bu fark iledir ki ka
nunu tüm olarak mukayese ettiğimizde madde 
yerinedir. Bir değişiklik önergesine lüzum yok
tur, aynen kabulünü arz ederim, 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine teşekkür ede
rim. 12 nci madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yoktur. Müzakereler bitmiştir. 

Sayın Komisyon Başkanı sorular sorulmuş 
bulunmaktadır. Lütfen cevaplayınız. 

GEÇİCî KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNÎ GÖKTÜRK (Niğde) — Efendim, bu mad
dede Sayın Artukmaç'm dokunduğu nokta, «mü
badele, kelimesi hukuki değildir, diyorlar. Yani 
daJha doğrusu hukuk terimleri bakımından bu
nun «trampa» şeklinde kullanılması lâzım gelir
di diyorlar. Haklıdır, doğrudur ve burdaki «mü
badele»! kelimesi de «trampa» mânasına kulla
nılmıştır, alınmıştır. 

Fakat kanunlarımızda, bir çok kanunlarımız
da maalesef «trampa» yerine «mübadele»! keli

mesinin kullanıldığı vakidir. Bu itibarla burada 
da bunu bu mânada almak gerekir. 

Sayın Gündoğan'ın dokunduğu bu birinci 
fıkra bir istisna vazediyor. Şimdi bu maddenin 
birinci ve ikinci fıkralarında Ofise bir vazife 
veriliyor. Ofis, kamu tüzel kişilerinin ihtiyacı 
olan arsaları da kendi eliyle, kendisi vasıtasiyle 
onlara sağlamak gibi bir vazifeyi üzerine al
mış oluyor, burada. Yalnız Ofisin bu vazifesi 
bâzı ahvalde üzerinden alınıyor. Zorunluluk di
ye ifade edilen bu son rüknü fıkranın bu vazifeyi 
üzerinden alması mânasına gelmemektedir. An
cak vaki talepleri Arsa Ofisi 4 ay içerisinde te
min edemezse, karşılıyamazsa bu vazifeden Arsa 
Ofisi affedilmiş oluyor, demektir, beriğ kılın
mış oluyor demektir. Bu zorunluluk tâbiri buna 
racidir. 

Üçüncü fıkradaki bu 1580, 6785, 6830 sayılı 
kanunların ifade ettiği, derpiş ettiği durumların 
mânasına muhtevasına gelince: Bu birinci ka
nun yani 1580 sayılı Kanun belediyelere bâzı 
haklar tanımıştır, istimlâk hakları tanımıştır. 
Meselâ yol açmak veya bir umumi belediye hiz
meti bakımından âmme hizmeti bakımından bir 
tesis kurmak amaciyle yapılacak istimlâkde Ar
sa Ofisini tavsif etmiyor. Doğrudan doğruya ken
disini yapıyor mânasına gelir, buradaki istisna. 

Aynı şekilde İmar Kanunu da aynı suretle 
yine tüzel kişilere bâzı haklar tanıyor, bâzı is
timlâk hakları tanıyor, ki bu haklar vasıtasiyle 
bu haklarının doğrudan doğruya kullanılması 
vaisıtasiyle Arsa Ofisi yoluyle dolambaçlı, ikinci 
bir muamele yapmaya lüzum kalmamasını temin 
için, sağlamak için beyan edilmiştir, sarfedil-
miştir bu hükümde. 

6835 sayılı İstimlâk Kanunu da aynı mak
satla zikredilmiş maddede. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı te
şekkür ederim efendim. 12 nci madde üzerindeki 
müzakereler bitmiştir. Sayın Artukmaç bir 
önertge vermişti, zapta geçtiği için o önergeyi 
geriye aldığını da şimdi Yüce Heyetinize arz 
ediyorum. 

12 nci madeyi tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim efendim. 

(12 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 
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Madde 13. — Bu kanun gereğince Arsa Ofi
si Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan, 
satmalınan, plânlanan veya çeşitli kamu hizmet 
ve tesisleri yapılarak değerlendirilen sahalar, 
bunlar içinde ve civarındaki binalı ve binasız 
diğer arazi ve arsaların değer artışlarının vergi
lendirmede dikkate alınmasını sağlamak üzere, 
Ofisçe Maliye Bakanlığına bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Buyurun Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, bu kanunun getirdiği bir yenilik ve 
maksadına uygun bir tedbir olarak mütalâa olu
nacak bu hüküm, yani bir yerde Arsa Ofisi bir 
takım tesisler kuracak, hizmetler yapacak ve 
civardaki arsa fiyatlarındaki yükselmeleri de na
zara alınarak, vergilendirilmesi temin edilecek. 
Arsa için evet. Fakat burada bina var. Binalı, 
binasız arsalar diyor. Bu kanunun kapsamı arsa 
olmak gerekir. Binalı ve binasız diğer arazi ve 
arsaların... Halbuki asıl maksat arsa fiyatları
nın vergilendirmek suretiyle, artışlarını durdur
mak olmak ieabeder. Binaenaleyh binayı buraya 
katmak, kanunun tüm maksadı ile çelişik bir 
manzara ve ifade arz eder. 

Bu itibarla arsalar; evet, arazi de evet. 
Bu kanunun maksadı bina fiyatlarını dondur
mak, durdurmak değil, maksadı arsa fiyat
larını durdurmak veya arsa fiyatlarında husule 
gelen artışı vergilendirmek, bir tedbirdir, doğru
dur, haklı bir tedbirdir. Fakat binalı, bina ile 
ne alâkası var, onu anlıyamadım ben. Komisyon 
ve Hükümet bu hususu izah ederse reylerimizi 
kullanmakta daha rahatlık hissedebiliriz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 

Sayın Komisyon Başkanı, tesisat yapılmış
tır, yerinizden cevap verebilirsiniz, bir sual sor
muşlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — Burada değer artı
şında vergilendirmenin esası arazi ve arsadır, 
yani gayri menkuldür. Bina meselesi kendiliğin
den varittir, yani bina meselesi nazara alınmış 
değildir, esas olan gayri menkul, arsa veya ara
zidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komis
yon Başkanı, 

MEHMET HAZER (Kars) — Arsa, üzerinde 
bina olmıyan yere denir. Üzerinde bina alan, arsa 
ve araziden sayılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı. Cevap 
vermek istiyor musunuz bu ikinci suale? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Efendim, bir 
küçük bina da bulunabilir arsa üzerinde. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sual cevaplan
dırılmıştır. 

Muhterem senatörler, maddeyi aylarınıza arz 
ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 13 ncü 
madde kabul olunmuştur efendim. 

Madde 14. — Kamu tüzel kişiliğini haiz kuru
luşlar ile kamu kurumları, ofisin görevleri ile il
gili işlerde gerekli bilgileri vermek zorundadır
lar. Bu işlerin gerektirdiği giderler ofisçe kar
şılanır. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 14 ncü 
madde kabul olunmuştur efendim. 

Madde 15. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, 
konut, sanayi ve turizm bölgeleri, konut veya 
sanayi siteleri veya diğer kamu tesisleri meyda
na getirmek istiyen kamu tüzel kişiliğini haiz 
kuruluşlar, kamu kurumları ve özel hukuk tüzel 
kişileri ile araştırma, inceleme ve proje hazırla
ma konularında teknik işbirliği yapabilir, lü
zum gördüğü yerlerde îrnar ve iskân Bakanlığı
nın muvafakatini almak şartiyle, bu kanunun 
uygulanması için belediyelerle ortaklık kurabi
lir. 

Ortaklık esasları ve ilgili sair hususlar hazır
lanacak yönetmelikle gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. 15 nci maddeyi oylarınza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 15 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğünün görev ve yetkileri ile yapılacak satış, 
kiraya verme ve irtifak hakkı tesisleriyle taz
minat takdirleri satın ve devir almalar, harca
malar, taşınmaz mal veya hizmet maliyetleri
nin hesabı, amortisman kâr ve nizami faiz pay
larının tâyini, hesap usulleriyle diğer idari, 
malî ve teknik işlemlerin nasıl yürütüleceği hu
susları yönetmelikte belirtilir. 
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SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Baş
kanım, bir tabı hatası mıdır, nedir, «yönetmelik
te •belirtilir» denilmektedir, «gösterilir» denil
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 

AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — Türkçeye uygun
dur, böyle denmesinde mahzur yoktur, dilimizin 
yeniliğine uygundur. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Türkçede «yö

netmelik» demek, belli olan bir yönetmelik de
mektir. Halbuki çıkacak yönetmelikte denmesi 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 

AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Başka bir mad
de zaten yönetmelik çıkarılacağını söylüyor. Bu 
itibarla böyle bir şüpheye, tereddüde mahal yok. 
Yönetmelikte belirtilir, gösterilir, yazılır, hepsi 
aynı mânayı ifade eder, bu itibarla bir mahzur 
olmasa gerektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
16 ncı madde üzerinde söz istiyen sayın üye? 

Yok. Bir takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tasarının 16 ncı madesinin son fıkrasında ya

zılı «yönetmelikle» kelimesinin yerine «tüzükle» 
kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
istanbul 

Ekrem özden 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? 

Buyurun Sadık Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar; bu 16 ncı madde münasebetiy
le şu maruzatta bulunacağım, tasarının Yüce He
yetinizce kabul buyrulan ikinci maddesinde 
«altyapı tesisleri» deyimi geçmekte idi. Altyapı 
tesisleri yol, su, kanalizasyon, elektrik, havagazı 
gibi tesislerdir. Kanaatimce kanunun ikinci mad
desinde yer almış olan altyapı deyimi süpjektif | 
bir deyimdir. Bir bakıma yol ve su tesislerinin 
tamamlanmış olması altyapı tesisinin ikmali mâ
nasına gelebilir. Bu takdirde ofis arsayı, bu ha
liyle ihtiyaç sahibine satabilir. Başka bir bakım
dan ise altyapı tesisleri yol, su ve elektrik ola
rak: kabul edilebilir. Kanalizasyon ve havagazı 

yokmuş olabilir demek mümkündür. Şu duruma 
göre mevzuatımıza yeni girmiş bulunan bu deyi
min ifade ettiği mâna objektif bir esasa bağla
narak açıklanmalıdır. Başka bir deyimle, objek
tif bir kıstas bulunmalıdır, işte tasarının 16 ncı 
maddesinde bahis konusu edilen yönetmelikte 
altyapı tesislerinin neler olduğu açıkça belir
tilmeli ve çeşitli uygulamalara meydan veril
melidir. Çünkü altyapı deyimi kişisel yorumlara 
bağlı kaldığı sürece, çeşitli adaletsizliklerin ve 
yolsuzlukların meydana geleceği muhakkaktır. 
Bu düşüncelerle 16 ncı maddeye bu konuda bir 
ilâve yapılması için önerge sunmuş bulunuyo
rum. önergeme iltifat edilmesini rica ederim. 

Önergemde şu üçüncü satırda; «irtifak hak
kı» kelimelerinden sonra «ve altyapı» kelime
lerinin ilâve edilmesinden ibaret olacaktır. İlti
fatınızı istirham ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, teşekkür ede
rim. 

Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye katılı
yorlar mı?.. Katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin üçüncü satırındaki «irtifak 

hakkı» kelimelerinden sonra «ve altyapı» keli
melerinin maddeye eklenmesini arz ve teklif ede-

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önerge
ye katılıyorlar mı efendim? Katılmıyorlar, öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Muhterem senatörler, 16 ncı maddeyi mu
kaddem okuttuğum şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

| mistir efendim. 
Madde 17. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü-

ğünün bütün malları Devlet malı hükmündedir. 
Bunlar aleyhine suç işliyenler Devlet malları 
aleyhine suç işliyenler gibi cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi-
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., 17 nci mail
de kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğü, her türlü idari ve kasai ihtilâflarda husu
mete ehildir. 

Mahkemelerde ve icra dairelerince Genel 
Müdürlük lehine hükmedilip, tahsil olunan ve
kâlet ücretlerinin tevzi ve tediyesinde 1389 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istivan sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul deilmiştir. 

Madde 19. — Bu kanunda sözü geçen yö
netmelikler, İmar ve İskân Bakanlığınca ka
nunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 
6 ay içinde hazırlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edikniştir 
efendim. 

Madde 20. — İmar ve İskân Bakanlığı Ar
sa Ofisi Genel Müdürlüğünün her türlü işlemle
rini tetkik, teftiş ve tahkike yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyer. sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Ka'bııl edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

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

Muhterem senatörler, kanunun tümü üzerin
de söz istiyen sayın üye?.. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde. Lehinde söz istiyen? 
HÜSNÜ DİKEÇLİGlL (Kayseri) — Lehin

de. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil tesbit edilmiş

tir. 
Buyurun Sayın Karavelioğlu... 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sayın arkadaşlar, böyle bir kanunun çıkması 
lüzumuna inanmakla beraiber, uzun müzakereler 
sonunda hep beraber müşahede ettiğimiz gibi, 
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İ kanunun katiyen olgun bir kanun olmadığı açık-
j likla Senato huzurunda tesbit edilmiştir. Sözle-
\ rimi uzatmak istemiyorum. Bir vesile ile aynı 
j kanunu tenkid ettiğim zaman, Sayın Adalet Par-
1 tisi Grup Başkanı mütalâama iştirak buyurmuş-
\ lardı. Hattâ kendi gruplarınca kanunu düzeltici 
; istikamette bir tedbir almak lüzumunu duyduk-
i lannı ve grupilarma bu konunun intikal ettiğini 
j kürsüden zapta geçirmişlerdi. 
I Uzun konuşmak istemiyorum, kanun maale-
j sef olgun bir halde karşımıza gelmemiştir. Mec

liste de olgunlaşmamıştır, Senato Komisyonun-
I da da ıslah edilmemiştir. Senatoyu yormuştur. 
j Bu hali ile birçok zaıfları ve eksiklikleri var gibi 
I görünmektedir. Temenni ederiz ki, uygulamada 
! büyük problemler yaratmasın ve Bakanlığın ba-
I şma dert açmasın. 
j Kanunun lehinde olaımyacağımızı, tümü ile 
I t as vib etmemize rağmen, bu kanun bir ihtiyacol-
j masına rağmen, arz etmek zorundayım. 
! Saygılarımla. 

j BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu teşekkür 
i ederim. 
I Sayın Dikeçligil buyurunuz efendim. 

| HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte-
j rem arkadaşlar, bu kanun faydalı bir kanundur. 
| Muhalefet grupu arkadaşlarımız da bu kanunun 
i biran önce gelmesi için defalarca gerek bütçe 
| müzakerelerinde, gerekse burada söz konusu et-
! mislerdir ve mevcut Bakanlığı tenkid etmişler-
İ dir. 
I Arkadaşımız bundan önce ifade ettiler, dedi-
| îer ki, kanım olgunlaşmadı, Haddizatında Sayın 
! Bakanı, sonra da Komisyon Başkanını dinledik. 
\ Muhalefetteki olan arkadaşlarımız ayrı ayrı 
\ maddeleri tenkid ettiler. Gerek Bakan, gerekse 
I Komisyon Başkanı bu konuşmalara cevap verdi-
! 1er. Arkadaşlarımız da bunu kabul etti. Demek 
| ki, kanun olgundur, olgunlaşmıştır. Arkadaşla-
I rımız bunun olgun olduğuna kaani oldular ki, 
İ reylerini verdiler. Olgun değildir deyip çıkmak, 
I doğru değildir. Haddizatında bir kanunun ak-
! saklıkları tatbikattan sonra görülür. Daha tatbi-
i kata girmeden bir kanunun aleyhinde olmamız 
I da yerinde değildir. Arkadaşlarımız, sözlerinde 
j birtakım suiistimallerin de olacağından bahset-
j tiler. Tahmin ediyorum ki, bu kanun suiistimal-
; ileri de ortadan kaldıracak ve onlara meydan 
; vermiyecektir. 
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Muhterem arkadaşlar, ben de muttali oldum. 
Arsalar başını almış g-idiyor, diyorsunuz. Bana 
söylediler; 1966 da 250 bin liraya alman arsa, 
bugün 2,5 milyon liraya satılmış. Arsa Ofisi Ka
nunu çıkmakla, yürürlüğe girmekle bu gibi aşırı 
kazançları önliyecek ve arsaları değerlendirecek
tir. Gelişi - güzel para sahibi olanlar, arsaya pa
ralarını yatırarak arsa yokluğu ile para kazan
ın imkânlarını bu kanun sayesinde sağlıyamıya-
caklardır. Normal bir mecraya girecektir. Ve ge
lirlerini başka istikametlere yatıracaklardır. Hü
kümet, arsanın pahalılaşmasında frenleyici bir 
kontrol rolünü oynıyacaktır. O bakımdan Arsa 
Ofisi Kanununun biran önce çıkması ve Senato
da enine boyuna müzakere edilerek, konuşmala
rın zapta da geçmesi elbette kanuna da ışık tu
tacaktır. Bu bakımdan kanun her yönü ile cid
den faydalı bir kanundur. Memleketimizde arsa 
fiyatlarının başını alıp gitmesine, pahalanmasına 
engel olacaktır. Değerli bir kanundur. Kanun 
tatbikatçıları olan İmar ve İskân Bakanlığının 
elemanları cidden çalışmaları ile bize inşirah ve
riyorlar. Başta Bakan olmak üzere, erkânının bu 
kanunu iyi uygulıyacağına, memleketimize fay
dalı olacağına ben kaaniim. 

Kanun memleketimize hayırlı olsun. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, teşekkür ede
rim efendim. 

Muhterem senatörler, Arsa Ofisi kanunu ta
sarısının tümünü... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
bir dakika Yüce Senatoya teşekkürlerimizi ifa
de etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, oylayım, bu vazifeyi 
yapmanız hususunda biz de büyük bir huzur 
içinde zatıâllinize söz veririz. 

Efendim, Arsa Ofisi kanun tasarısının tümü
nü oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza arz edilecektir. 
İçtüzüğün 110 ncu maddesi gereğince kutu

lar hademeler tarafından dolaştırılarak tasarı 
açık oya sunulacaktır. 

Oylar; beyaz oy kaJbulü, yeşil oy tarafsızlığı, 
kırmızı oy da reddi tazammun edecektir efen
dim. 

Tasarı açık oya arz olunmuştur. 
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imar ve iskân Bakanı Sayın Menteşeoğlu 
buyurunuz efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Türkiye'nin mesken 
prdbleminin çözümünde ve uygulamasında 
olumlu bir arsa politikasının tatbikine imkân 
veren çok mühim bir kanunu tasvip buyurmuş 
oluyorsunuz. Bu suretle Yüce Senato teşrii ha
yatımızda büyük milletimize yaptığı hizmetler
den bir büyüğünü daha yerine getirmiş bulu
nuyor. Bu kanun üzerinde tenkidlerini, müs
pet görüşlerini ifade eden bütün arkadaşları
ma teşekkürlerimi ifade ediyorum. Biz kanu
nun ilk anından itibaren iyi niyetlerle, her gö
rüşe açık bir tavrın içinde bulunduk. Biz bu 
kanunla, bu hükümleri, bu tedbirleri getirebil
dik, eğer sizin arsa spekülâsyonunu önleyici, 
arsa piyasasını tanzim edici başka hükümleri
niz varsa, başka tedbirleriniz varsa bunları 
lütfen söyleyiniz dedik. Bu kadar açık olma
mıza rağmen, kanunda zarf ve olumsuzluk mü
şahede etmek, sadece bir vehimden ibarettir. 
Yüce Senato'nun her eseri gibi bu eser de mü
kemmeldir ve tatbikatımızda büyük hizmetlere 
vasıta olacaktır. 

Yüce Senatoya şükranlarımı sunar, hürmet
lerle ve selâmlarla huzurlarınızdan ayrılırım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın imar ve iskân Bakanı 
teşekkür ederim efendim. 

2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun geçici 2 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/493; Cumhuriyet Senatosu 1/1000) (S. 
Sayısı : 1259) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var
dır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan 1259 sıra sayılı «926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici ikinci maddesine bir fıkra eklenme-

(1) 1259 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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si hakkındaki kanun tasarısının, bütün konu
lara takdimen, ivedilik ve öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı? 
Burada. Sayın Millî Savunma Komisyonu? Bu
rada. 

önerge hakkında söz istiyen sayın üye?. 
Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyorum: önce
likle görüşülmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Tasarının öncelikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir, efendim. Sayın Hükümet, sayın ko
misyon yerlerini almış bulunmaktadırlar, efen
dim. 

Muhterem senatörler, komisyon raporunun 
gerekçesinin okunup, okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Okunmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Komisyon raporunun gerekçesinin okunmama
sı kabul edilmiştir, efendim. 

Maddelerin okunup, okunmamasını oyları
nıza arz ediyorum. Okunmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Maddelerin okunmaması kabul edilmiştir, efen
dim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Sayın Arıburun, buyurunuz efendim. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, haddizatında 
gelmiş olan kanun tasarısındaki madde değişik
liği lüzumlu bir durumu arz etmektedir. Fa
kat, huzurunuzda arz etmek istediğim ve Sa
yın Vekilimizin de dikkatini çekmek istediğim 
(başka bir mesele daha var. Daha evvel de As
kerî Personel Kanununun müzakereleri esna
sında ve ondan sonra bir iki madde de ilâve 
edilmesi yahut değiştirilmesi icabetti, o zaman 
da arz etmiştik, müktesep haklar meselesi 
eninde sonunda bâzı engellemeler gibi gözü
ken bâzı tâJbir caizse dertlere sebebiyet veri
yor. Üst üste tadil edilmiş kanunlarla karşıla
şıyoruz. Bundan sonra muhtelif makamlara, 

3. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; gündemde 
mevcut bâzı mühim kanun tasarılarını görüşmek 
üzere Genel Kurulun 30 Nisan 1969 Çarşamba 

Devlet Şûrasına veya diğer makamlara şikâ
yetler de olmaktadır. 

Şimdi bu kanunda da, bu eklenecek olan 
maddede de yeknazarda dikkati çekmez gibi 
gözüken bir husus birden bire büyük bir hak
sızlığa sebebiyet verir mahiyet arz etmekte 
oluyor, göstermekte oluyor. Her sınıf ve her 
rütbedeki generaller ve amiraller, demek sure
tiyle büyük bir şümulü istihdaf eden bir mad
de geliyor, karşımıza. Halbuki, her sınıf ami
raller ve generaller içinde başka özel kanun
lara da tabi profesörler, Yargıtay üyeleri, as
kerî hâkimler, profesör ve veterinerler, profe
sör dişçi veya eczacılar, bu gibi diğer sınıflar 
da mevcut. Bunlar kendi özel kanunlarına gö
re sivil sektörlerdeki eşitliklere nazaran yaş 
hadlerine kadar terfihlerinde veya emeklilikle
rinde başka tertiplere hak kazanmışlardır. Ve 
bâzı hususlarda da bilhassa, yargıç gibi husus
larda hâkimler Anayasanın şümulüne de girmiş 
bulunmaktadırlar. Anayasanın 134 ve 133 ncü 
maddesi. Oraya da zikredilmek suretiyle hâ
kimler bilhassa ve Yargıtay üyeleri. Yani, şim
di bunlar da beraber kaldırılmış gibi bir duru
ma giriyor. Çünkü, kanunun maddesinde her 
smıf ve rütbedeki general ve amiraller, den
mek suretiyle hiçbir istisna kabul etmez gibi 
bir durum, bir mâna ifade ediyor. Eğer böyle 
ise, o takdirde mevcudolan hakları yeni bir ka
nun maddesi ile biz burada ilga edecek duru
ma giremeyiz. Büyük bir hata olur, büyük bir 
haksızlık olur ve hiç şüphesiz Anayasaya da 
icabederse müracaat ettikleri zaman onu da il
gilendirdiği için o hakka dayanmak suretiyle 
bir iptal ile karşılaşabiliriz. 

Bunun için, onlar istisna edilmişlerdir, di
ye ya sayın bakanlık bize burada bizi memnun 
edecek ve bu haksızlıkları gidermiş olduğuna 
kanaat getirecek bilgi versin, veyahut da öner
ge vermek suretiyle biz bu işin tashihi cihe
tine gideceğiz, gitmek zorunda kalacağız. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun, teşekkür ede
rim, efendim. 

günü saat 10,00 da toplanmasını istiyen öner
gesi. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ SNEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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BAŞKAN — Muhterem senatörler, saatin 
19,00 a yaklaşmakta bulunması hasabiyle muh
terem heyetinize bir maruzatta bulunacağım. 

Saygılarımla arz ederim, 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, bu hususta bir mâruzâtım olacak. 

BAŞKAN — Bir önerge daha varmış, oku
tayım müsaade ederseniz, size söz vereceğim, 
efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemde bulunan bâzı mühim kanun tasa
rılarının görüşülmesini teminen Yüce Senato
nun 30 Nisan 1969 Çarşamba günü saat 10,00 
da toplanmasını arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkam 

Yiğit Köker 

' BAŞKAN — Teklifler birbirine uygun düğ
mektedir. Buyurunuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz buradan arz ede
yim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, Adalet Partisi yetkilisi Sayın Karaöz 
arkadaşımla konuştum. Yarın müşterek grupu-
muz var. Bu sebeple saat 10,00 da toplantıda 
bulunmadığımız zaman hakikaten müzakereler
den mahrum olacağız. Müsaade ederseniz saat 
15,00 te başlayıp bitmezse devam edelim. 

BAŞKAN — Saat 15,00 te başlamaya im
kânımız yok. Arz ettim müşterek toplantı var. 
Saat 11,00 de başlıyalım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım bizim burada bulunmamızı istiyorsa
nız... 

BAŞKAN — Nasıl istenmez efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saat 
13,00 te veya 14,00 te olsun. 

BAŞKAN — Teklifte bulunun. Sayın Ka
raöz grup olarak düşünceniz nedir? 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, yarınki toplantının saat 15,00 ten itiba
ren, imkânsızlıklar sebebiyle saat 16,00 dan 
itibaren devamını kararlaştıralım. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, bir çatı 
altında aynı üyelerin iki meclisi toplamalarına 
imkânı maddi olmadığı gibi, imkânı hukukî de 
yoktur. Bu sebepten dolayıdır ki, Çarşamba 
günkü toplantıyı Birleşik Toplantının 15 daki-

. ka akabinde toplanacağını ifade etmiş bulun
maktayım. Saati şimdiden tâyin etmek imkâ
nı yoktur. Biz Sayın C. H. P. Grupundan istir
ham ederim, grup önce Senatoya teşrif etsin
ler, bilâhara toplantılarını yapmak imkânını 
bulacaklardır. Bu fedakârlık lütfen onlara 
düşsün diye rica edelim. Efendim takrir hak
kında söz istiyen sayın üye? Yok. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Yarın, saat 10,00 da 
gündemdeki işleri müzakere etmek üzere Cum
huriyet Senatosu toplanacaktır efendim. 

Muhterem senatörler, şüphesiz birleşimleri 
idare eden başkanların en mühim vazifesi mü
zakereleri içtüzük hükümlerine uygun olarak 
sevk ve idare etmektir. Fakat, hemen belirt
mem icabeder ki, Başkanlık Divanı mesul üye
si olarak Başkan, aynı zamanda kanun, tasarı 
ve tekliflerinin kanuni zaman içinde Yüce Se
natoda görüşülmesini temin zımmında da me
suliyet sahibi bulunmaktadır. Hiç şüphe yok 
ki, mesuliyet, yanı başında bir salâhiyet do
ğurmaktadır. Cumhuriyet Senatosunda müza
kere müddeti daralmış, hattâ 30 Nisan 1969 
tarihinde nihayet bulan tasarılar bulunduğu 
gibi, muhterem ihtisas komisyon başkanları ile, 
muhterem Hükümetin âmme hizmetine giriş 
bakımından kanunlaşmasını öncelik ve ivedilik
le talelbettikleri kanun tasarı ve teklifleri de 
mevcut bulunmaktadır. Bu haftaki çalışmamız 
30 Nisan 1969 Çarşamba Birleşik Toplantı sebe
biyle kısıntıya uğnyacak, 1 Mayıs 1969 Perşem
be günkü, toplantı, Bahar Bayramı sebebiyle, 
yapılamayacaktır. Yukarda mâruz sebepler dola-
yısiyle Riyaset elinize müzakeresi meşrut âcil 
işler bulunması hasabiyle 30 Nisan 1969 Çar
şamba günü gündemdeki işleri görüşmek üzere 
saat 10,00 da Yüce Senatonun toplanmasını 
teklif etmektedir. 
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G. — GÖEÜŞÜLl 

,2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun geçici 2 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let MccJisice kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu. (Millet 
Meclisi 1/493; Cumhuriyet Senatosu 1/1000) 
(S. Sayısı : 1259) (Devam) 

BAŞKAM — Müzakeremize devam ediyoruz 
efendim. Sayın Ertuğ buyurunuz efendim. 

Muhterem senatörler oyunu kullanmamış 
Bayın üye var mı? (var sesleri) Sayın Ertuğ 
bir dakikanızı rica edeyim. Oylama bitsin. Sa
yın Cebe nin oy kullanmasını mütaakip oylama 
muamelesi bitmiştir efendim. Buyurunuz Sayın 
Erlyğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı üzerinde şu maruzatta bulunaca
ğım: Burada birinci maddenin ikinci pragra
fında her sınıf vs rütbedeki general tabiri içe
risinde biraz önce Sayın Senatör Arıburun'un 
da ifade ettiği veçhile, özel kanunla işliyen mü
esseseler vardır ki, btmîardan birisi de Gül
nar* e T?.p akademisidir. Gülhane Tıp Akademi
sine öğretim üyesi olarak yetişecek elemanla
rın mektepken masuniyet yaşlarından itibaren 
takibedecek olursak, akademik formasyonları 
&rP£''- - yıdıarı yani bir profesörlük seviyesine 
gelebilmeleri, asistanlık, başasistanlık, doçent
lik saîhüarı ile 45 yarlarına yakm olmaktadır. 
B;ı yakarda akademik unvan alan hekimler al
bay T'/:/JBZİ civarında olacaklar ve kadro im-
kînsızbğı dolayısiyîe üst rütbeye geçebilmeleri 
halinde belki bekleme safhalarında emeklilik 
devresine girmiş olacaklardır. Bu itibarla bu 
akademik fonksiyonu yapan hekim, eczacı ve 
bilbasm Sayrn Anburun'un da beyan ettiği gi
bi, Askeri Yargıtay üyelerinin - ki, bunun mi
sali olmuştur. Askerî Yargıtay Başkanı emekli 
iken, Anayasadaki özel haklarını iddia etmek su
retiyle mevkiine dömüstür. Yine Gülhane Tıp 
Akademisinde de buna benzer misâller olmuş-
ÎVJ\ Bu hususların Sayın Başkan tarafından 
lütfen açıklanmasın^ bu sınıflara ve özel ka
nunlarla kurulmuş müesseselere müntesip kim-

îN İŞLER (Devamı) 

selerin nasıl istisnai hükümlere tabi tutulabi
leceğinin beyan buyurulmasını rica ediyorum. 
Eğer gerekiyorsa bu konuda bir tadil teklifi 
vermek için hazır olmamız maksadiyle. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAM — Sayın Ertuğ teşekkür ederim, 

efendim. Efendim bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1259 sayılı tasarının müzakeresi ikmal edi

linceye kadar devamını saygı ile arz ederim. 
İstanbul 

Rifat Öztürkçine 

BAŞKAM —Önerge üzerinde söz istiyen 
üye? Yok. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Sayın Komisyon Başkanı söz talebetmiştiniz. 
Buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, söz alanlar konuşsunlar da, ondan 
sonra komisyon konuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine tüzük hü
kümlerine tamamen riayetkarım, Takaddüm et-

I nıek hakkı vardır. Kendileri vazgeçerlerse siz-
cien sonra konuşurlar. Şimdi söz istediler ken-

| dilerine söz veriyorum efendim. 
I GEÇİCİ KCMÎSYOÎÎ BAŞIIAHI FAİK ATA-
j YURT (Uşak) — Konuşsun muhterem arka-
| daslarım, ondan sonra malûmat arz edeyim. 
i 

; 2A3LIAN — Hay, hay efendim. Sayın Kü-
I eük, buyurunuz efendim. 

I SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş-
| kan, değerli arkadaşlarım; bundan üç yıl evvel 
! 923 sayılı Kanun konuşulurken, bu kanunun 
j özellikle bir geçici 1 nci maddesi üzerinde bâzı 
j değişiklik önergeleri teklif etmiş, eğer o tek-
j liflerimiz itibar görse idi, tahmin ederim Hü

kümet bugün geçici 2 nci maddenin tadilini 
buraya getirmiyecekti. O vakit demiştik ki, ge
len 926 saj/ılı Kanunim bir maddesine göre 
bütün generallere üçer yıllık bir müddet tanın
mıştı. Yani tuğgeneral, tümgeneral, kor ve 
orgeneraller üçer. Ancak, o kanunun yayın-

j lanmasmdan evvel general olmuş olanlar bu 
| maddeden istisna edilmişlerdi geçici 1 nci mad-
j de ile. Bunlar yaş haddine kadar kalabilecek-
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lerdi. Bir rütbede belki 8 sene, belki 5 sene, 
belki 10 sene. Biz demiştik ki, o kanunun ya
yınlandığı tarihi takibeden 30 Ağustostan iti
baren bunlar da rütbelerinde üçer sene kalsın
lar ve ondan sonra ayrılsınlar. O vakit bu tı
kanıklık olmıyacak ve bu şekilde belki de Da
nıştay a başvurmaya dahi lüzum hâsıl olmıya-
caktı. Fakat olmadı ve bugün bu geldi. Ben ge
len maddenin yerinde olduğuna ve tıkanıklığı 
önliyeceğine, arkadan gelen genç arkadaşlara 
yer açacağına kaaniim. Bu her sınıf için aynı 
derecede muteberdir. Biraz sonra arz edeceğim 
Anayasa teminatı altında bulunan hâkimlik için 
dahi bu benim anlayışıma göre bir kısıtlayıcı 
hükümdür. Yani biraz sonra Anayasadan bâzı 
hükümler okumak suretiyle işaretliyeceğim ki, 
hâkimlere uygulanamıyacaktır bu. Fakat de
mek ki, general olan hâkim, yaş haddi olan 60 
veya 62 yaşma kadar kalacaktır. O kaldığı müd
detçe ne yapacak, ondan sonraki o makamı iş
gal edemiyecektir. Bu hatalı bir yol olmuştur. 
Anayasanın belki tedvininde. 

Şimdi arkadaşlarım, benim endişemi mu-
cibolan bir hal var. 928 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesi yürürlükte. Bu geçici 1 nci mad
deye göre, 926 sayılı Kanunun yayınlanmasın
dan evvel general ve amiral olmuş olanlar 
yaş haddine kadar ihtiyar Bakanlıkta olmak 
ür.era, yani takdir Bakanlıkta kalmak üzere ka
labilecekler. E.. Simidi gelen hükme göre de an
cak her sınıfta g-eneral ve amiraller terfi ve 
emeklilik işlemleriyle ve aşağıdaki esaslar dâ
hilinde o kanunim yayımlandığı tarihten itiba
ren muameleye tabi tutulacaklar. 

Şimdi 928 sayılı Kanunun kabulünden ev
vel general olmuş olanlar kalabilir, ondan son
ra olmuş olanlar ayrılabilir, yani birisi daha 
usun erduda kalabilecek, daha uzun müddet, 
diğeri daha kısa müddet kalacak bu eşitsizliği 
önbmelierini, hiç olmazsa muamelede bilhassa 
istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, ifade ettiğim gibi 
ysriiîide gelen bir tekliftir. Tıkanıklıkları önli-
yecektir. Her sınıfta, hâkimler dâhil olmasını 
arzu ederdim dedim, her sınıfta bu tıkanıklık 
vardır, arkadan genç kuşaklar bu yerleri bek
lemektedir, bu lüzumludur. 

Hâkimlere gelince arkadaışlarım, askerî hâ
kimler Anayasanın iki maddesinde yer alıyor
lar. Bir tanesi 188 nci madde doğrudan doğra-
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| ya askerî yargıyı ihtiva ediyor. Bu maddenin 
son fıkrasında hâkimlik teminatını haiz olduk
ları belirtiliyor. Yani bütün askerî yargı üye
leri hâkim teminatını haizdir. 1-11 nci madde 
Askerî Yargıtaydır. Askerî Yargıtayın yine 
son fıkrasının son kısmı hâkini teminatını haiz 
oldukarmı ifade ediyor. Hâkim teminatı.. Hâ
kim teminatı da 133 ncü madde Anayasanın. 
Diyor ki hâkimler azil olunamazlar. Hangi hâ
kimler? Gerek 138 ve gerek 141 nci maddede 
zikredilen hâkimler. Yani Askerî Yargıtay ve 
aslkerî yargı yani, disiplin ve askerî mahkeme 
üyeleri, hâkim sınıfından olan üyeleri. Kendi
leri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan 
önce emekliye ayrılamazlar. P&ki bu yaş had
di nedir? Yaş haddini yine Anayasanın 134 ncü 
maddesi kesinleştirmiş, sivil hâkimler için bu
nun sondan bir evvelki fıkrası hâkimler 65 ya
şım bitirinceye kadar hizmet görürler diyor. 
Askerî yargı, askerî hâkimler için özel hüküm 
getirmiş, özel hüküm nedir? Asksrî hâkimle
rin yaş haddi kanunla belli edilir. Bu kanun 
926 sayılı Kanunda ya; hadleri belirtilmiş ka
naatindeyim. Bu yaştan evvel gerek disiplin 
mahkemelerinde gerek askerî mahkemelerde ve 
gsraks9 Askerî Yargıtayda vazife almış olan 
hangi rütbede olursa olsun, bilhassa bu kanu
nun hedefi amiral ve general rütbesinde olan
ları istihdaf ettiğine göre bunların bu karısın
la, 928 sayılı Kanunda belirtilen yadlardan ev
vel emekli olamıyacakları benim Anayasa, anla
yışım içerisine girmektedir. Sayın Bakanın ve
ya komisyonun konuşmalarımıza verecekleri ce
vaplarda. bu hususu da belirtmelerini istirham 
ddeeeğim. Buna rağmen biraz evvel dediğini 
gibi bu dahi bir tıkanıklık yaratmaktadır. 928 
'sayılı Kanun muaszaf subaylar içerisinde, yar
dımcı sınıflar arasından ne kadar oranda ami
ral ve general olacağını tesbit etmiştir. Tesbit 
ettiğine göre bunlar yaş haddine kadar kalırlar 
ise, demek ki bundan sonra galenler ki Ana
yasa teminatı altın dadır anlayışıma göre, bun
dan sonra buralara bir general ve amiral t:-Ti 
ettirilerek oturmak mümkün oianııya saktır. 
öteki sınıflar için yerindedir, lüzumludur, za
ruridir, arz ederim teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Küçük teşekkür ederim 
efendim. Muhterem senatörler, Arsa Ofisi ka-

| nun t aşarisinin açık oylamasına 130 sayın üye 
j iştirak etmiş, 100 kabul, 29 ret, 1 çekinser oy 
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'kullanılmış, böylece Arsa Ofisi Kanun tasarısı 
kanunlaşmıştır efendim. 

Memlekete ve İmar ve İskân Bakanlığı cami
asına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
rim. 

Muhterem senatörler, pek çok muhterem 
senatör, münhasıran Riyasete yardımcı olmak 
ıkasdiyle ve çok nazik bir üslûbu beyan ile bir 
tasarı veya teklifi Anayasanın 93 ncü maddesi 
gereğince Saym Cumhurbaşkanının Türkiye Bü
yük Millet Meclisine iade hakkı bulunduğu na
zara alınırsa bir tasarı veya teklif üzerinde 
Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunda 
aynen kabul edilmiş olsa dahi bu metnin ka
nunlaşmış olduğunu Riyasetin re'sen beyan et
mesi hatalı olur ikazı ile Riyaset irşadedilmiş 
bulunmaktadır. Ancak, bu fikir ilk nazarda 
hakikate uygun görülse de Anayasanın 92 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası aynen: «-Millet Mecli
since kabul edilen metin Cumhuriyet Senatosun
ca değişikliJk yapılmadan kabul edilirse bu me
tin kanunlaşır. Hükmünü vazettiğinden Ri
yaset bu tarz kabullerin sonunda metin kanun
laşmıştır ifadesini kullanmaktadır. Zihinlerde 
muhtemel iphamı gidermek için işbu izahatı 
vermeye mecbur olduğumu arz ederim. Bu ve
sile ile Riyasete yardımcı olmak hissiyatı içinde 
bulunan bilcümle muhterem senatörlere şükran
larımı arz ederim. 

Sayın Hazer buyurunuz efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, bu kanunun Anayasa bakımından 
olan çelişkisine arkadaşlarım dokundular. Fa
kat mesele zannediyorum bir Anayasa meselesi 
olmaktan ziyade özel kanunların birbirleriyle 
olan münasebetleri meselesidir. Bu sadece As
kerî Personel Kanununa ait bir değişiklik oldu
ğu için bıı kanunun hududu içinde mütalâa edil
mesi gerekir. Bianenaleyh Saym Arıburun'un 
endişelerini ben varit görmüyorum. Yani özel 
kanunların hükmü bu kanunla kaldırılamıyor. 
Bu belki bir hukuk tatbikatıdır, o kanunların 
hükümleri saklıdır diye ayrı bir kayıt koymaya 
da lüzum ve ihtiyaç yoktur. Yani o kanunlar. 
özel kanunların hükmü ne ise o uygulanacaktır. 
Hâkimler hakkında, diğer g-skerî personele, yani 
özel kanunu olanlara o kanunlar uygulanacak
tır. Yalnız meselenin esası bu kanunlar mese
lesi olmaktan ziyade ordunun bünyesi meselesi-

| dir. Ordunun kadrosu meselesidir, er mevcudu 
meselesidir. Ordu bugünkü mevcudunu, bugün-

! kü bünyesini muhafaza ettiği müddetçe bu tı-
j kanıklıklar, bu şişkinlikler zaman zaman ola

caktır, bugüne kadar da böyle olagelmiş.tir. 
i Meseleyi temelinden halletmek için ordu bün

yesinde, kadrosunda bir değişiklik, bir ıslahat, 
bir azaltma yapmak lâzımgeldiği inancındayım. 
Bu defalarca ifade olunmuştur. Bunlar ayar-

I lanmadıkca ordu ihtiyaçları o nisbette, subay 
I ihtiyacı o nisbette kabaracak ve bunlar ara

sında terfi ede ede generaller çoğalacaktır. Ve 
mahrut dedikleri, piramit denen mesele tersine 
teşekkül edecek ve şikâyetler de böyle zaman 
zaman kanun mevzuu halinde huzurunuza gele
cektir. Buna temas ettikten sonra Sayın Hükü-

j metten, Millî Savunma Bakanı arkadaşımızdan 
bu ordu bünyesinde bir tashihat, bir azaltma 
yapmak için Meclislerde zaman zaman ileri sü
rülen ihtiyaçları nazara almalarını rica ediyo
rum, 

Arkadaşlar mâruzâtımı burada bitirirken bir 
i noktaya da yine yüksek huzurlarınızda dikka-
| tinizi arz etmek istiyorum. 

Bu ek fıkradır, kabul edeceğiniz. Fakat ek 
fıkra yanlış yazılmıştır, bir tabı hatası vardır. 
Ek fıkra, iki nokta ayrı olarak, fıkranın metni 
de ayrı olacaktır. Bunun kanun tekniği bakı
mından tashihi lâzımgelir zannediyorum. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAîf — Saym Hazer teşekkür ederim 
I efendim. Sayın Rendeci buyurunuz efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım, benim söylemek 
istediğim hususları da benden evvel konuşan 
arkadaşlarım ifade ettiler. 

Ben aynı mevzuda kısaca bir kaç cüm-
I le arz ederek konuşmamı bitireceğim. Tasarı 

hakikaten kanunun 926 sayılı Kanunun tat
bikatını kolaylaştırma amacını gütmektedir. O 
maksatla idareye yapacağı hareketlerde kanun 
ölçüsü içerisinde ordu pramiti diye, Türk Si-

I lâhlı Kuvvetler Personel Kanunu kabul ederken 
çok kullanılmış bir tâbir gereğince o piramiti 
normal seviyede tutabilmek için kanunî bâzı 

i muameleleri yapma yetkisini vermektedir, ge
tirilen tasarı. Fakat tasarı getirirken, bâzı en-

I dişeler uyandırmaktadır, arkadaşlarımın ifade 
i ettiği gibi. Şimdi bu kanunu yaparken Anayasa 
J müessesesinin, Anayasanın getirdiği müessesele-
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re dokunmamak iâzımgelir idi. Şimdi dokuna
cağı kanaatinde misiniz? Değil, o maksatla de
ğil ama, tasarı müphemdir. Yani, şu Anayasa 
müesseselerini hariç bıraktığına dair gelen ta
sarıda ve teklifte bir sarahat yok. Bu sarahati 
göremediğimiz için konuşmak mecburiyetinde 
kaldık. 

Şimdi tasarıda diyor ki, «Her sınıf ve rüt
bedeki generaller» her sınıf ve rütbedeki gene
raller deyince. Şimdi Askerî Yargıtayda gene
ral rütbesinde bulunan hâkimler var. Şimdi 
bunların durumları ne olacak. Anayasanın 138 
nci maddesi askerî yargıyı açıkça bir hüküm ola
rak almış. Şartlarını, çalışma şekillerini, kuru
luşunu tâyin etmiş. Madde 139 bunun yanında 
gene Anayasanın 141 nci maddesi Askerî Yar-
gıtayı ve Askerî Yargıtay'da çalışacak olan kim
selerin, bulunacak olan kimselerin seçimlerini, 
ne suretle geleceklerini, terfilerini, hangi şart
lardaki kimselerin Askerî Yargıtaya girecekle
rini de tâyin etmiş. Diyor ki, Askerî Yargıtay 
üyelerinin - ikinci fıkrası - «Askerî Yargıtay 
üyeleriyle başsavcısı hâkimlik niteliğine sahip 
40 yaşını bitirmiş ve en az on yıl askerî hâkim
lik veya askerî savcılık yapmış kimseler arasın
da Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tam 
sayısiyle seçilir» falan. Askerî Yargıtay Başkan
larını kendi üyeleri arasından seçer. Askerî Yar-
gıtaym kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri 
üyeler hakkındaki disiplin işleri mahkemelerin 
bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına gö
re kanunla düzenlenir» diye Anayasamız Askerî 
Yargıtay üyelerinin, savcılarının durumlarını, 
(başsavcının durumunu tâyin etmiştir. 

Şimdi bu tasarıda her sınıf deyince, Anaya
sadaki bu hükümleri şüpheli duruma sokar bir 
duruma girer. Nitekim bunun emsali de olmuş
tur. Onu da kısaca arz edeyim. 1967 senesinde 
bir askerî hâkim hakkında, general hakkında 
aynı şekilde bir 967 senesinde gene bu kanunun 
bir hükmüne göre bir muamele yapılmış. Ve 
Danıştay 10 ncu Dairesi bunlar Anayasa mües
sesesidir diyen hâkimler gibi Anayasanın 138, 
141 ve diğer maddelerine göre askerî hâkimler 
hakkında bu şekilde bir muamele yapamazsınız 
diye muameleyi iptal etmiştir. 

Şimdi bu iptal keyfiyeti ve bu endişeler mu
vacehesinde konuşmak mecburiyetinde kaldım. 
Hakikaten bunun Anayasa sarahati muvacehesin
de buraya, bu Anayasa müesseseleriyle tanınmış 

olan haklar bunun dışında kalır diye bir cüm
le eklenmesinde fayda var idi. Ve bendeniz de 
bu kanaatteyim, eklemediği takdirde komisyo
nun ve Sayın Hükümetin bu mevzua bir sara
hat verici durum ve beyanı hâdiseyi de vuzuha 
kavuşturur zannımca. Benim mâruzâtım bun
dan ibaret, bu mevzuun vuzuha kavuşturulma-
siyle tatmin olacağımı kabul buyurmanızı rica 
ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci teşekkür ede
rim. Sayın Öztürkçine. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, ek fıkraya 
şöyle derinliğine doğru indiğimizde, ancak her 
sınıf ve rütbedeki general ve amiraller diye baş
lıyor. Sayın Ertuğ arkadaşımız hekimlere aido-
lan hususu mümkün olduğu kadar canlandır
mak arzusunda bulundular. Bendeniz bunları ra
kamla dile getireceğim. Bir ilkokula gidecek ta
lebe 7 yaşında ilkokula başlıyor. Bu ook çalış
kan ve zeki olduğuna göre beş senede ilkokul, 
altı sene orta öğretim, altı sene de Tıp Fakül
tesi hiçbir sınıfta kalmadığına göre doktor ola
rak 24 yaşında çıkıyor. Bir yıl Gülhane Hasta
nesinde staj görecek, mecburi, iki yıl da kıtada 
hizmet görecek, bu da mecburi, imtihana girip 
de asistan olabilme imkânına malik ise, dört yıl
da asistanlık yapacak ve bu suretle bir ihtisas 
unvanını alabilecek bir hekim en seri yoldan 
31 - 32 yaşında olacak. Üç yıl başasistanlıkta 
bekliyecek öğretim üyesi olabilmek için ve en 
nihayet de 35 ilâ 38 yaşı arasında ilk doçent un
vanını alacak. E profesör olabilmek için de 45 
yaşında olacak. Kadro durumuna göre 55 yaşın
da bir kimse emekli olduğuna göre ve bu durum 
karşısında Askerî Tıp Akademisinde en olumlu 
ve verimli bir çağda bu kanun gereğince bu aka
demik unvanı kazanan kimseyi emekli yapmak 
imkânını maalesef verilmek suretiyle çok zor ve 
güç yetişen bu hekim zümresinin ordu tarafın
dan istifade etme imkânı kalamıyacaktır. Üste
lik bir de bunların dış ülkelere gidip hizmet gör
dükleri zamandaki, hizmeti medburiyeHerinin iki 
katının ödenmesi hususundaki durum geçenlerde 
kabul edilen bir kanun ile de bu da ortadan 
kalktıktan sonra, orduda teknik eleman, kıymet
li bir operatör, kıymetli bir profesör bulma im
kânına sahibolamıyacaktır. İyi bir hekim memle
ketine harb gücünü kazandırır, sıhhatli olacağız. 
Bir ordu mensubu sıhhatli olamaz ise, erken 
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teşhis konup erken ameliyat yapılamaz ise, onun 
o kıymetli askerlerimizin fikir ve bedenî güçle
rinden istifade etme imkânı bulamıyaeağız. 

Bu itibarla bendeniz bir önerge hazırladım. 
Ek fıkra ancak Askerî Yargıtay Başkanları ve 
üyeleri ile başsavcı ve askerî tıp akademisi öğ
retim üyeleri. Eğer Yüce Senato da bir daha 
tolerans gösterir ise, «askerî tabip, diş tabibi ve 
eczacılar haricolmak üzere» diye bir önerge ver
dik, Çünkü bunlar teknik elemandır. Memleket
te kolay yetişen kişiler değildir. Bu itibarla 
önergemin, iltifat buyurulduğu takdirde, ordu 
camiası da gerek hukuk yönünden ve gerekse 
sağlık yönünden büyük bir huzura kavuşacak
tır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym Öztürkçine teşekkür ede
rim efendim. Sayın Kmaytürk buyurunuz efen
dim. Sayın îlazer, bir emriniz mi var efendim? 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
rica edeceğim. Efendim, bir şey arz edeceğim. 
Arkadaşlar meselenin hududunu taşıyorlar. Bu 
kanun arkadaşların temas ettiği hususları.... 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim, bana yar
dımcı oldunuz. Arkadaşlara ben de rica çdeyinı. 
Sadet dışma çıkmasmlar. 

Buyurunuz Sayın Kmaytürk. 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 

Başkan, değerli, senatörler; değerli arkadaşım 
Sayın Hazer'in ikazlarından sonra akşamın bu 
geç saatinde mümkün mertöbe kısa konuşup, de
ğerli vakitlerinizi almak ve israf etmek istemi-
yeceğim. 

Yalnız 1259 sıra sayılı kanun tasarısında de
ğiştirilmek istenen ikinci fıkra ikinci satırında, 
hepinizin de sarahaten gördüğü gibi, «her sınıf 
ve rütbedeki» denince; değerli arkadaşlarımın 
da izah ettiği gibi, askerlikte hekim, dişçi, kim
yager, hâkim hülâsa hepsini içine aldığı açıklık
la ortadadır. Halbuki, takdir buyurulur ki, he
kimlerin ve meslek sınıfı olarak bahsettiğim di
ğer kimyager, hukukçu ve diğer arkadaşların 
kendi statüleri ve kendi ihtisas kollarına göre 
terfileri ve durumları vardır. Bu bakımdan bu 
gerçeğin göz önüne alınması ve ona göre madde
ye bir sarahat verilmesi uygun olacağı kanısın
dayım. Onun için değerli arkadaşlarım da takrir 
verdiler, ben de onlara katılıyorum. Eğer iltifat 
buyururlarsa bu «her sınıf» işini vuzuha ve açık
lığa kavuşturmak ve ona göre onların terfileri 
ve amirallik, generallik smıflarmdaki emeklilik 
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j durumları, belirmiş olur. Benim önemle üzerinde 
durmak istediğim, takdir buyurulur ki, harb sı-
nıflarınıırr hele bugünkü harb sınıflarının deği
şik sınıfları ve değişik özellikleri, değişik kade
meleri karşısında meslek sınıfları hekimlerinin 
de «her sınıf» tâbirine, bahsettiğim gibi, diğer 
sınıfların da şümullü olarak girmesi ihtimali 
karşısında, saym Hükümet ve değerli komisyo
nun arkadaşlarımın verecekleri ve benim de ka
tıldığım tadil teklifine iltifat etmelerini istirham 
edeceğim. Ve yahut Hükümet bu hususta bir 
açıklamada bulunursa tavzih edilmiş olur zabıt
larda. Ona göre de bu vuzuha kavuşur ve biz de 
katılırız. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Saym Kmaytürk, teşekkür ede
rim, efendim. Efendim tümü üzerindeki görüş
meler bitmiştir. Sayın Komisyon Başkanı söz is
temiştir. Kendilerine söz veriyorum, buyurun 
sayın komisyon başkanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAİK 
i AT A YURT (Uşak) — Saym Başkan, muhterem 

arkadaşlar; 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 2 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı üze
rinde bizden evvel yüksek huzurlarınızda Saym 
Arıburun, Saym Ertuğ, Saym Küçük, Sayın Ha-
zerdağlı, Saym Rendeci, Saym Öztürkçine vs Sa
yın Kmaytürk gayet kıymetli tenkid ve mütalâ
alarda bulundular. 

I Esas itibariyle bu tenfeidJlerm temerküz ettiği 
husus iki noktayı istihdaf etmektedir. Bunlar-

| dan birincisi birer Anayasa 'müessesesi bulunan 
| Askerî Yargıtay ve Askerî Yargı müessesesi bü

tün yargı görevlileri ile alâkalı hükümler; diğeri 
de Gülhane Askerî Tıp Akademisinde istihdam 

| edilmekte bulunan tabip, dişçi, eczacı, kimyager, 
profesör, doçent ve bu mahiyetteki personelin 
bu kanunun dairei şümulü içinde bulunup bu
lunmadığı noktai nazarını eleştirmek suretiyle, 
eğer hu kanunla onlar da aynı tarzda mııame-

j leye tabi tutulaca'klarsa, bu takdirde muvafık 
| bulunmadığı ve ancak o takdirde değişiklik tek-
| lifinde bulunacaklarını tasrih etmiş bulunu-
j yorlar. 

| Muhterem senatörler, haddizatında bu ek-
! lensn fıkra, eklenmek istenen fıkra ile yeni bir 
j hüküm getirilmemektedir. Ve daha ziyade 923 

sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kaim-
j ıııınım 49 ncu maddesinin kendi bünyesi içeri-
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sinde ve mezkûr kanununun müzakereleri sıra
sında işaret edilmiş bulunan pramidin mümkün 
olduğu kadar daha kısa bir süre içerisinde, 
kadro imkânlarını da nazarı itibara alarak ger
çekleşmesini tahakkuk ettirmek maksadı ile ve 
daha iyi, muntazam bir işleyişe doğru gitmek 
amacı ile bu değişiklik, bu tasarı teklif edilmiş 
bulunmaktadır. 

Takdir buyurulacağı veçhile, 10 Ağustos 
1967 tarihinde yayınlanan ve bir kısım hüküm
leri yayın tarihi ile birlikte yürürlüğe giren 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 ncu maddesi general ve amirallerin 
silâhlı kuvvetlerimizde ne kadar bir kadro iş
gal edecekleri ve muhtelif generallik rütbeleri 
içerisinde bu kadronun ne nisbet ve miktarlar
da dağıtılacağı hususunu öngörmektedir. Aynı 
kanunun geçici 2 nci maddesi de 926 sayılı As
kerî Personel Kanununun yürürlüğe girmesini 
takibeden 30 Ağustos ile ve ayrıca onu takibe-
den iki 30 Oğustosda 4273 sayılı Subay Terfi 
Kanunu ile ek ve değişiklikleri ve bu kanuna 
göre çıkarılmış olan Subay Sicil Yönetmeliği 
hükümlerinin uygulanacağını derpiş etmiş bu
lunmaktadır. 928 sayılı Kanunun yürürlüğün
den sonra, Millî Savunma Bakanlığınca 49 ncu 
madde hükmüne göre yapılan emeklilik işlem
leri üzerine, ilgililerin Danıştay'da açtıkları 
dâvalar sonucunda su husus içtihadoiunmuştur 
ki, 926 sayılı Kanunun 49 ucu maddesinin uy
gulanması irin, 1970 yılının 30 Ağustosunu bek
lemek gerekir. Bu tarihten evvel geçici ikinci 
madde hükmünü dikkate almaksızın, 49 ncu 
madde hükmünü işletmek mümkün olamamak
tadır. Silâhlı kuvvetlerimizde her hizmet bir 
kadro karşılığında yürütülmekte olduğundan 
evleviyetle general ve amirallerimizin gördük
leri hizmetler de kadrolarla belirtilmiş bulun
maktadır. Açılan dâvalar sebebiyle Danıştay 
ilâmlarının uygulanmasında birçok general ve 
amirallerimizin kadro dışı olarak-fiilî kadrola
rı ile atanmaları yapılmakta ve bundan dolayı 
da hizmetin görülmesinde ihtilâflar doğmakta, 
personel fazlalığı yaratılmaktadır. Askerî Per
sonel Kanununun 49 ncu maddesinin (a) bendi, 
silâhlı kuvvetlerimiz için ne kadar general ve 
amiral kadrosuna ihtiyaç bulunduğu hususunun 
Genel Kurmay Başkanlığınca tesbit olunaca
ğını; (b) bendi tesbit edilen general ve amiral 
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mevcutlarının muhtelif rütbelere göre dağılış 
oranlarını; (c) bendi her yıl terfi sırasına gi
ren general ve amirallerin terfi edecekleri rüt
benin birinci yılma ait kontenjanlar verilmek 
suretiyle bir üst rütbeye yükseltilebilecekleri
ni; (d) bendi yardımcı sınıf general ve amiral 
miktarının (d) bendi gereğince her üç kuvvet 
için tesbit edilecek kadrolardaki general ve 
amiral toplamının altında, altıda birini geçe-
miyeceğini; (e) bendi yardımcı sınıf general 
ve amiral miktarlarının hikmetin gerektirdiği 
ihtiyaca göre kuvvetler ve sınıflar arasında da
ğıtılacağını. Ve (f) bendi de, bekleme süreleri 
sonunda terfi cdemiyen general ve amirallerin 
emekliye sevk olunacağını bükme bağlamış bu
lunmaktadır. 

Hükümetle sevk edilen ve ^örilşükrıckte olan 
kanun tasarısının kabulü ve kanunlaşması ha
linde terfi sırasında 'bulunan generallerin terfi 
ve emeklilik işlekleri ile yine terfi sırasında bu
lunan albayların yalnız terfi işlemlerinde Yük
sek Askerî Şûranın mütalâanı alınarak, 923 sa
yılı Askerî Personel Kanonunun 49 nen madde
sinin a/b,c,d,e ve frencilerinde belirtilen ve kadro 
kontenjan nisbet ve miktarları ile diğer hükümle
rinin bu kanunun yc.yi.r-w tarihinden itibaren uy
gulanacağı öngörülmüştür. 49 ncu maddede bah
sedilen ve değer^ndirmoye aidolan hükümler 
aynı kanunun d'ğer maddelerinde belirtilen di
ğer hükümlerle birlikte göz önünde bulundurul
duğu takdirde ; işletilmesi mümkün olmadığın
dan, ek fıkrada bu hususa ait hükümlerin uygıı-
lanamıyacağı ayrıca belirtilmiştir. 

Bu duruna göre ve kanunun yayımı tarihin
de uygulanacağı dikkate ahndığında, general 
ve amirallerin terfi veya emeklilik işlemleri ile 
albayların terfi işlemlerinde yüksek değerlendir
me kurulu yerine. Askerî Şûranın şrörev ifa ede
ceği ve vermiş okluğu mütalâanın dikkate alına
cağı kendiliğinden anlaşılmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa kendi hukuk 
anlayışı içerisinde diğer kanunlara bir üstünlük 
arz etmekte ve mevcut kanunların da Anayasa
ya aykırı bulunamıyacağı hususu müsarrah bir 
vaziyet olduğu sizlerce yakinen takdir olunmak
tadır. Binaenaleyh, askerî hâkim ve yargıtayla-
rın özel kanunları ve ayrıca Gülhane Askerî Tıp 
Akademisine ait kanun hükümlerinin saklı ol
duğu açıktır ve Anayasa dışında her hangi bir 
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tasarruf yapılması mümkün ve kabîl değildir. 
Tekrar arz edelim ki, bu efelenmek istenen fıkra 
ile 49 ncu maddenin daha iyi "bir şekilde yürür
lüğü sağlanmış olacaktır. 

Eıı maruzatımla, komisyonca da tezekkür 
edildiği veçhile, muhterem arkadaşlarımızın der-
meyan etmiş bulundukları kıymetli mütalâa ve 
fikirlere arzıcevabetmis bulundum. Kanunun ka
bulü ile daha isabetli, tasarruflarda bulunulma
sının ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kadrosunda
ki tahsislerin âdilâne ve doğru bir şekilde ya
pılmalının mümkün bulunacağını arz eder, Yüce 
Senatoyu şükranlarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı teşek
kür ederim efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (istanbul) — Ko
misyondan soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Soru soracaksınız, buyurun 
efendim. 

EİFAT ÖSTÜEKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım; Sayın Komisyon sözcüsü askerî hâ
kimlerin ve hekimlerin bu kanun dışında kal
dığım beyan ettiler. Kanunlarda daima en son 
çıkan hüküm ifade ettiğine göre, burada sara
hatle, ancak her sınıf ve rütbedeki general ve 
amirallerin terfi ve emeklilik işlemleri ile kesin 
bir ifade olduktan sonra, bu yeni metinde bir ev
velki kabul edilen metinlerdeki, özel kanunlar
daki istisna konmadığı takdirde, tatbikatçısın
da daima tereddüt hâsıl olacaktır. Bu itibarla 
önergemiz bu tereddüdü izale edici gerekçesi ile 
Yüce Senatoya arz edilmiştir, acaba bu hususta 
sayın komisyon ne düşünüyor? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon cevap vermek 
arzu ediyor musunuz efendim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAİK 
ATAYURT (Devamla) — Müsaade ederlerse 
arzıcevabedeyim. 

Maruzatımda da ifadeye gayret ettiğim veç
hile, özel kanunlarla derpiş edilmiş bulunan bü
tün hükümler saklıdır, bu kanun onları ilga 
etmemektedir. Esasen, Hükümet tarafından ha
zırlanmış bulunan kanun tasarısındaki gerek 
metin ve gerekse gerekçede de bu hususun de
ğiştirildiği hakkında her hangi bir hüküm mev
cut olmadığı gibi, komisyonumuzca yapılan mü
zakerelerde de yetkililer tarafından sarahaten 
komisyon huzurunda beyan edildiği veçhile, biz 
gerek Gülhane Askerî Tıp Akademisinin ve ge

rekse askerî yargı müessesesinin özel kanunla
rındaki hükümlerinin saklı ve oradaki hüküm
ler dairesinde işliyeceğini ve Anayasa dışında 
her hangi bir tasarrufa müsaade ve müsamaha 
olunmıyacağı kanaat ve mütalâasını taşımakta
yız. Tamamen bu espri içerisinde kanunun ted
vin edilmesinin taraftarı olduğumuzu komisyon 
adına tekrar arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı teşek
kür ederim efendim. 

Millî Savunma Bakanı Sayın Topaloğlu bu
yurunuz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOCTLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; sözlerime evvelâ bu ka
nunu Hükümet olarak niçin sevk ettiğimizi izah
la başlamak istiyorum. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin terfi, emeklilik 
işleriyle özel hakları 1967 yılında çıkarılan 926 
r-ayıh Kanundan evvel 4273 sayılı Kanuna gö-
ro yapılır idi. 1958 yılında 4273 sayılı Kanunu 
değiştiren 5611 sayılı Kanunun 17 nci maddesi
ne göre her sene subay mevcudunu, general 
ve albay miktarlarını bildirecek, tesbit edecek 
bir kadro kararnamesinin çıkarılması yine bu 
'kanunun âmir hükmü idi. -1958 den bu yana 
4273 sayılı Kanunu değiştiren 5611 sayılı Ka
nunun 17 nci maddesine göre bir kadro karar
namesi çıkarılmamıştır. Ve Türk Silâhlı Kuv
vetlerindeki bu kadro kanunu çıkmadığı için 
taşkınlıklar, kabarıklıklar olmuş, zaman za
man Meclisinizde, Senatonuzda da bu hususun 
ıslahı Hükümetten istenmiştir. 

işte 928 sayılı Kanunu çıkarır iken biz su
bay mevcudunun bir mahruta intibakını sağlı-
yacak hükümleri getirmiş ve bunun ile çıkarıl
mayan ve zamanı geçmiş ve bugün de çıkarıl
ması mümkün olmıyan kararnamenin hükümle
rini de içine alacak, yani kadroyu Hükümetin 
değil Meclisinizin tesbit edeceği bir kanunu, 49 
ncu madde ve diğer maddeler bunu âmirdir, ta
mamen bu yetkiyi Meclise veren bir kod ka
nun 1967 de çikerılmiFtır. 4273 sayılı Kanuna 
göre general mevcudu, subay mevcudunun yüz
de 1 ve albay mevcudu da yüzde 4 ü olacak idi. 
Halbuki gecen zaman içerisinde bu kadro ka
rarnameleri alınmadığı için, bu taşkınlıklar 
olmuştur. Buçiin 4273 sayılı Kanunu Danışta
yım anladığı gibi tatbik etsek ve buna göre bir 
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Hükümet Kararnamesi alındığı takdirde, gerek 
albay mevcudunda, gerek general mevcudunda 
4273 sayılı Kanunun bu hükmüne göre ki, mev
cutları çok fazla taşmış bulunmaktadır, biz 926 
sayılı Kanunu sevk ederken bu kanun ile gene
ralden aşağı rütbelerde ufkî ve şakulî terfilerle 
kadroyu düzenlemeyi, generallerde de 49 ncu 
maddesiyle bu kanunun, 926 sayılı bu Kanunun 
49 ncu maddesiyle general mevcudunun, ki bu
na göre sefer ve hazar kadrolariyle yüzde 1.5 
dur ve bugün 1 035 kadroyu tatbik etmekteyiz, 
buna göre bir mahrutun teşkilini arzu etmekte 
idik. 

Faikat; muvakkat 2 nci maddenin, 49 ncu 
maddeyi yürürlüğe koyacak muvakkat 2 nci 
maddenin Danıştayca anlaşılması, yani bu ka
nunu tatbik edemezsiniz, 4273 sayılı Kanunu 
tatbik edeceksiniz demesi karşısında, 4273 sayı
lı. Kanuna göfe de 1958 den bu yana bir kadro 
kararnamesi alınmaJdığı için, Danıştay her mü-
racasu edenin eline bir generallik şeyi vermek, 
birçoklarına yani şuradan geçmeden müracaat 
eden birçok kimseleri general yapmış bulun
maktadır. Ve bugün 22 arkadaşımıza fiilî kad
roda Danıştay karariyle generallik verilmiştir. 
Bu ise Yüksek Senatonuzun ciddiyetle tetkik et
tiği subay ve general mahrutunu teşkil edecek 
kanunu zedelemiştir. 

O halde bir şey yapmamız lâzımgeliyordu. 
Ya 4273 ü mer'idir demek, bu mer'i ise o zaman 
kadro kararnamesi çıkarmak gerekir ve bu 
kadro kararnamesine göre albay mevcudu % 4, 
general mevcudu % 1 ki, bugün bunun çok üs
tündedir, bunun karşısında bizim çıkardığımız 
49 ncu maddeyi tatbik etmekten başka çare yok 
idi. 

926 sayılı Kanunun 209 ncu maddesine göre, 
bunun (A) ve (B) fıkralarında 926 sayılı. Ka
nunun malî hükümleri hariç, diğer hükümleri
nin neşri tarihinde tatbik edileceği âmir idi, Biz 
209 ncu maddeye itibar ederek 49 ncu madde 
nin tatbiki yönüne gittik. Fakat Danıştay 209 
ncu maddeye göre değil, muvakkat 2 nci madde
ye göre 49 ncu maddenin yürürlükte olabile
ceği kanaatini izhar etti ve bu şekilde son iki yıl 
içerisinde 22 tane bugün fiilî kadroda bulunan 
generalin terfi imkânını sağladı. Bu ise mr»h-
rutta arzu edilenin dışında şişkinlikler yarattı. 

işte bu getirdiğimiz muvakkat madde yeni 

bir hüküm değildir. 49 ncu maddenin a, b, c, 
d, e, f fıkralarının yürürlüğünü temin eden bir 
hükümdür. 

Sayın arkadaşlarım, bilhassa konuşan arka
daşlarımın çoğunun birleştiği fikir şu: Siz her 
türlü amiral ve general demekle hâkimleri ve 
Gülhane Akademisi profesörlerini de bu işin içi
ne alıyorsunuz demektedirler. Ve bunun için 
bir hüküm getirmeyi arzu etmektedirler. Asıl bu 
hükmü getirdiğiniz zaman yeni hükmü siz teklif 
edenler getirmiş olacaksınız. Biz Hükümet ola
rak daha evvel Yüce Senatonun kabul ettiği 
49 ncu maddenin muayyen fıkralarını a, b, c, 
d, e, f fıkralarını kanunun neşri tarihinde yü
rürlüğe koymak için bu maddeyi getirmiş bulu
nuyoruz. Ve 49 ncu madde dışında bir hüküm 
getirmiş değiliz. 49 ncu madde ise Yüce Sena
tonun kabul ettiği bir hükümdür. Biz sadece 
bu hükmün 1970 Ağustosunda değil, bu kanu
nun neşri tarihinde yürürlüğünü sağlamak isti
yoruz. Ancak sayın arkadaşlarım hâkimler, 
doktorlar hariç diye bir hüküm getirdikleri tak
dirde kod halinde Yüce Senatonun kabul ettiği 
926 sayılı Kanuna yeni bir hükmü siz getirmiş 
olacaksınız. Hükümet olarak biz yeni bir hü
küm getirmiyoruz. Biz Hükümet olarak mev
cut hükmün yürürlüğünü sağlıyoruz, Siz o sa
man mevcut 49 ncu maddedeki hükmün dışın
da bir hüküm getiriyorsunuz ki yenilik oluyor. 

Ve tekrar edeyim, Sayın Hazer de söyledi
ler, özel kanunlarla verilen haklar umumi ka
nunla kaldırılamaz. Nitekim 1967 yılında sa
yın bir arkadaşımın da söylediği gibi doğrudur. 
Bir Askerî Yargıtay üyesinin emekliliğine gidil
miştir, Danıştay bu kararı iptal etmiştir. Ba
kanlığım Danıştayca verilen bütün bu kararla
rı tatbik etmiştir ve hepsi vazifesindedirler, 
tatbik edilmemiş tek kararname yoktur. Bi
naenaleyh, bu madde ile dahi, yani bu 2 nci 
maddeyi yürürlüğe koysak ve Bakanlık ola
rak buyurduğunuz gibi bir G-ülhane Tıp Aka
demisi profesörünü veya bir Yargıtay üyesini 
emekli etsek, yine aynı şekilde Danıştay bunu 
iptal edecektir. Yani bu madde, muvakkat 
ikinci madde bunların iptaline mâni yeni bir 
hüküm getirmemektedir, isterseniz 49 ncu 
maddeyi hep beraber okuyalım, Orada da yine 
general ve amirallerin terfii üzerinde hüküm 
koymakta, bu terfilerin ne şekilde olacağını, 

— 131 — 



C. Senatosu B : 54 29 . 4 . 1969 O : 1 

nispetlerinin, ne şekilde olacağını tâdadetmekte-
dir, Bu maddeyle de biz bu general ve amiral
lerin terfilerinin 1970 de değil de bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren tatbik edilmesini Hü
kümet olarak istemekteyiz. 

Yani yeni bir tatbikat değil, bir tatbikatı 
öne almak istemekteyiz. Sanıyorum ki, bu iza
hatımla sayın arkadaşlarımı tatmin etmiş bulu
nuyorum. Hükümet olarak hiçbir yeni hüküm 
getirmediğimiz gibi, arkadaşlarım endişelenme
sinler, elimizde Danıştay kararları vardır. 
Bu madde Danıştay kararları tetkik edilerek 3 
yıldan beri yaptığımız tatbikat da tetkik edile
rek buna göre getirilmiştir. Sadece Yüce Se
natonun kabul ettiği Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 49 ncu maddesinin hük
münü yani mahrutu sağlamak için bu kanım hu
zurunuza g'elmiştir. Yüce Senatonun kabulünü 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan soru soracaklar 
muhterem arkadaşlarım. Lütfen bekleyiniz. Sa
yın öztürkçine buyurunuz. 

RİFAT" ÖZTÜKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkanım, Sayın Vekilimiz; mevcut bir kanu
nun yürürlük maddesini 1970 den öne aldık di
ye buyurdular. Halbuki kanunun başını oku
duğumuz zaman da yürürlük maddesi değil, 
fıkranın değiştiği meydana çıkmaktadır. Çün
kü o zaman yürürlük maddesinin değiştirilmesi
ne ait bir hüküm gelmesi lâzımdı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Kanunun yürürlüğü 
değil, 49 ncu maddenin tatbiki. 

RİFAT ÖZTÜÜBKÇİNE (istanbul) — 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 ncu maddesinin yürürlük maddesi 
1969 a veyahut da bu kanunun yayımı tarihine 
alınmıştır diye bir hüküm gelmesi lâzım. Bizim 
endişemiz... 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, bir iddada 
mı bulunuyorsunuz, bir sual mi soruyorsunuz, 
bir sev mi öğrenmek istiyorsunuz? Lâzım dedi
ğiniz zaman bir hüküm iradediyorsunuz. Ama 
sual soracaksanız böyle sormayınız lütfen. Sa
rih olsun, Sayın Bakan cevap verecekler. Ne
yi öğrenmek istiyorsunuz? 

EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Burada 
yürürlük maddesi mi değişiyor yoksa fıkra mı 
değişiyor? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayın öztürkçine sevk 
ettiğimiz maddeyi okusalardı bana bu suali sor-
mıyacaklardı. Sevk ettiğimiz maddeyi okuyo
rum: «Ancak her sınıf ve rütbede general ve 
amirallerin terfi veya emeklilik işlemleriyle, al
bayların terfi işlemlerinde Yüksek Askerî Şû
ranın mütalâası alınmak suretiyle 49 ncu mad
denin değerlendirme hükümleri hariç a, b, c, 
d, e, f bendlerinde belirtilen kadro, kontenjan, 
nisbet ve miktarlarla diğer hükümleri bu kanu
nun yayını tarihinden itibaren yürürlüğe girer.» 
Yani maddenin içerisinde var. 

BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. Te
şekkür ederim Sayın Bakan. Muhterem sena
törler sual iradetmek istiyen sayın üye var mı?.. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Madde 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz takdim 
ederim efendim. Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. Tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Talepte ivedilik isteği vardır, ivedilik tale
bini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. İvedilik kabul edilmiştir efendim, 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 2 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sa

yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Ek fıkra : Ancak, her sınıf ve rütbedeki ge
neral ve amirallerin terfi veya emeklilik işlem
leriyle, albayların terfi işlemlerinde, Yüksek 
Askerî Şûranın mütalâası alınmak suretiyle, 49 
ncu maddenin (Değerlendirmeye ait hükümle-. 
ri. hariç) a, b, c, d, e ve f bendlerinde belirtilen 
kadro, kontenjan, nisbet ve miktarlarla diğer 
hükümleri bu kanunun yayımı tarihinden itiba
ren uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Müsaade eder mi
siniz Sayın Başkanım, bir maddi hata var Yüce 
Senatoya arz edeyim. Madde 1. - denildikten son-
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ra ek fıkra ile başlayan ikinci bir cümle vardır, 
paragraf vardır. Ek fıkradan sonra iki nokta 
üst üste konulması lâsımdır. Burada maddi bir 
hata yapılmıştır. Bunun düzeltilmesini arz ede- ! 
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Söz isteyen sa
yın üye?... Buyurunuz Sayın Arıiburun. 

TEKİN ARÎBUEUN (istanbul) — Sayın | 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; gerek komis
yon tarafından, gerekse sayın Bakanımız tara
fından verilmiş olan cevap haddi zatında tatmin
kâr gibi gözükmektedir. Fakat, yine de büyük 
bir haksızlık yapılmaktadır. Anakanunda 1972 
senesine kadar, o zamana kadar mevcut büyük 
rütbeli arkadaşlarımızın kıymetlendirilmesi için 
lâzım gelen bâzı şartlar zamanla yapılacak idi. 
Binaenaleyh, o puanlar kazanılmak için lâzım 
gelen tasfiye imkânları da beraber sağlanacak idi. 
Ondan sonra, gerek amirallerde, gerek general
lerde. gerek albaylarda lâzım gelen tasfiyeler bu 
puanlarla, o miktarlara göre iyi bir eleme peklin
de icra edilecek idi. Şimdi acele olarak iki sene 
evveline alıyoruz kanunu. Binaenaleyh, haddi 
zatında yapılacak olan tasfiye o puanlar yapıl
madan, hatta doğru dürüst yapılmadan, belki bir 
miktar yapılacak, yalnız Askerî Şûrada yapı
lacak olan bir seçme ile bir çok arkadaşlar za
manından evvel emekliye sevkedilecekler ve do-
layısiyle de bâzı haksızlıklar doğacaktır. Buna 
işaret etmek isterim. 

Bu, hekimler ve hâkimler için de muhteme
len böyle olacaktır. Çünkü esasen onlar da ana 
kanun mucibince özellikleri haiz idi iseler de, 
miktarlar dolayısiyle, Şûrada tesbit edilmiş olan 
bâzı kıstaslar dolayısiye bir kısmı geriden ge
lenlere yer vermek için lâzım gelen muameleye 
uğrayacak idi, bu anakanun mucibince. Şimdi o 
da kalkmış oluyor. Bunlar da evvele alınmış 
oluyor, iki sene evvele alınmış oluyor, benim 
anladığıma göre. İnşallah bunda yanılıyorum. 

Fakat asıl dikkati çekecek husus şu : Biz 
sık sık getirilmiş olan bu kanun değişiklikle
riyle bir maihrut heyhuylası alıyoruz gözümü
zün önüne, birkaç tane de rakam koyuyoruz 
% 1, % 2, % 3 diye. Ondan sonra gayet kıy
metli ve zor yetişen birçok ordu erkânımızı, 
kıymetli erkânımızı bunlar uğruna feda edive-
riyoruz. Hattâ hattâ emekliliklerine çok sene 
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kalmak suretiyle onları başka yerlerde istih
dam etmek mümkün iken dalhi bu mahlutlar
dan dolayı feda edip atıyoruz. Mânası, aşa
ğı - yukarı mânası atmak gibi çıkıyor. 

Sayın arkadaşlarım, çok katı kalbli hareket 
etmekteyiz. Kanun maddeleri değişebilir, ra
kamlar değişebilir, ama ordu saflarında kü
çük rütbelerden beri bütün emellerini oraya 
bağlamış olan, çok kıymet kazanmış olan, çok 
güç yetişmiş olan bugün elemelerde hattâ im
tihanlarda en asgari puvanları almış olan ar
kadaşları yerine koymak mümkün değildir. 
Bu kıymetleri gözümüz kapalı maihrut uğruna 
ve şey uğruna feda etmekteyiz. îcabettiği za
man bir kanuncukla 5 sene evveline getirebi
liriz, icabettiği zaman hattâ yine ufak bir 
madde ilâve etmek suretiyle 100 şu kadar 
generali veya astsubayı birden emekliye sevk 
edebiliriz. Sayın arkadaşlarım, bu israftır, bu 
kıymetlerin memleketin en büyük elde edile-
miyecek, varıîamıyacak kıymetlerini israf öt
mek demektir. Başka memleketlerde bu rütbe
leri sıkıştırmamak için başka tedbirler almış
lardır, biz esaslı tedbirleri almak yönünden 
bir araştırmada da bulunmuyoruz âdeta. Küçük 
rütbelerdeki arkadaşlarımıza çok mikyasta ih
tiyacımız vardır, mahrutun alt kademelerinde
ki arkadaşlarımıza, çok mikyasta ihtiyacımız 
vardır. 

F?kat bunlar hasar dolayısiyle sarfiyat ol
madığı için büyük kütleler halinde yukarı çık-
makta, gelip generalliğe dayanmakta, kadro me
selesi çıkıyor, şu oluyor, bu oluyor, birtakım 
aşılması güç bâzı engeller çıkıyor ve geride-
kiler otomatikman takılıyor. Sayın arkadaşla
rım, kıymetleri israf eder gibi bir durum takı
nacağımıza, aşağı kademeleri, başka memle
ketlerin aldığı tedbirlere müşabih tedbirlerle 
muhafaza edebiliriz. 

Binbaşılığa kadar dâhil olmak üzere, binba
şı olarak çok mükemmel insana ihtiyacımız var, 
subaya ihtiyacımız var. Niçin kısa süreli bir ne
vi yedeksubay mahiyetinde arkadaşlarımızı al
mıyoruz kadrolarımıza da, öyle bir sınıf yarat
mıyoruz? Bilirler ki binbaşılıktan itibaren on
lar veda edeceklerdir ayrılacaklardır. Bir tazmi
nat alırlar, kısa süreli subay olarak binbaşılık
tan tasfiye edilmiş olur, bu suretle daha üste çı
kacak olanlar harb okullarından yetişmiş gayet 
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güzel elemeye tabi tutulmuş çok kıymetli, fakat 
az miktarda insanlar kurnanda kademelerine ka
dar gelir ve arkalarda da böyle birikmelere ve 
bu tarzda tasfiyelere de ihtiyaç kalmaz. Bun
lar esaslı tedbirlerdir. Bunlar kıymetleri israfa 
sürüklemiyecek tedbirlerdir. 

Sayın arkadaşlarım, su kadarını arz edeyim. 
Şimdi zamansız olarak bu Ağustostan itibaren 
birçok Orgeneral, Korgeneral, Tümgeneral ve 
Tuğgeneral emekliye sevkedilecekierdir. Hangi
sini sevk edeceksiniz? Şûra birkaç tanesini se
çecek içinden, gayet tabiî. Şûra birkaç tanesini 
seçecek, bilhassa belki de kıdem âmil olacaktır. 
Bunların içinde ateş gibi generallerin olduğunu 
bendeniz biliyorum, çoğu ile arkadaşlık etmişim
dir. Yürekler acısıdır bu. İki sene evveline al
mak, tatbikatı geciktirmek, erkene almak gayet 
kolay gözüküyor. Haddizatında yanacak canlar 
çoktur bu vaziyette. Yazık, emin olun yazık, iste 
o acı ile söylüyorum bunları, alacaksak tedbir, 
•esaslı tedbir alalım ve mahiyeti bu tarzda sıkış
malara vesile vermiyecek tarzda tedbir alalım, 
başka memleketlerin almış olduklarını da g'oz 
önüne alalım, bir nevi eşitlik yaratalım ve bu 
tarzda şu vesile olur; yedibin subayı emekliye 
sevk ederiz, şu vesile olur şu tarzda bir tasfiye 
kanunu çıkartırız, şu vesile olur bu kadar gene
rali birden tasfiye ederiz. 

Sayın arkadaşlarım, yalan zamanda askerliğe 
hemen hemen gençlerden kimse talibolmıyacak 
duruma gireriz, 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun teşekkür ede
rim. 

Sayın Bakan buyurunuz efendim. 
Sayın Işıklar, Bakandan sonra zatıâlinize söz 

vereceğim efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Çok sayın 
senatörler, kuvvet kumandanlığı yapmış sayın 
bir senatör arkadaşını bu kanunu bir kıymet is
rafı, bir tasfiye kanunu gibi göstermeseydi söz 
almıyacaktım. Beyanlarına çok üsülmüşümdür. 
Bu kanun bir tasfiye kanunu değildir arkadaş
larım. Bu kanun ordu içerisinde bir rotasyonu 
sağlamak ve genç kabiliyetlere de imkân sak
lamak için Yüce Senatonun kabul ettiği bir ka
nunun yürürlüğünü sağlamaktır. Yoksa bu ka
nım bir tasfiye, yoksa kıymetlerin israfı, israf 
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kü ordudaki general miktadını biliyor mu? G-enc, 
yetişmiş, terfi sırasında bulunan albaylar var, 
bunları nasıl terfi ettireceğiz? Eğer bir emek
lilik muamelesi bir rotasyon olmazsa orduda 
yeni terfilerin imkânı nasıl sağlanacaktır? Bu 
kanunla Yüce Senatoya Hükümet olarak bunu 
getirdik. Elbette ki koskoca bir camiada bir ta
raftan yeni yetişen genç nesiller vazife alacak, 
terfi edecek, bir taraftan da hizmet sûresini ik
mal etmişler emekli olacaktır. Bu kanun bir 
mahrutun sağlanması ve ordu içinde bir rotas
yonun tesisini getirmiş bir kanundur ve yine 
Yüce Senatonun daha evvel kabul ettiği bir ka
nundur. Sadece yürürlüğünü tesfoit etmek için 
getirilmiş bir kanundur. 

Yine üzülerek ifade edeyim; Sayın Tekin Arı-
burun'un bu kanunu bir tasfiye ve kıymetlerin 
israfı kanunu gibi göstermesine üzüldüğüm için 
söz aldım, özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 
teşekkür ederim efendim. 

Sayın Işıklar, buyurunuz efendim. 
H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; iki sene evvel 
Yüksek Meclislerin kabul etmiş olduğu 92G sa
yılı Askerî Personel Kanunu hükümlerini tatbik 
edebilmek için, bilhassa bu kanunun sicillerle 
ilgili esaslarını tatbik edebilmek için bir samana 
ihtiyacolduğu anlaşıldı ve bu kanunun kabulün
den sonra iki Ağustos geçmesi gibi bir müddet 
verildi, bu işle uğraşanlara kolaylık olmak üzere. 

Kanunun kabul edildiği tarihten bu zamana 
kadar iki sene kadar bir müddet geçti. Bu iki 
sene içinde idare ile şahıslar arasında bir çok ih
tilâflar zuhur etti. Bu ihtilâflar hem idareyi 
üzdü, hem de şahısları müteessir etti vs halle
dilemez hale geldi. Benden evvel konuşan kıy
metli arkadaşlarım birçok kıymetli fikirler ileri 
sürdüler. Fakat bende şu kanaat hâsıl oldu ki; 
bu gelen bir maddelik kanunim asıl ilgilendir
diği, kanunun asıl ilgilendirdiği 49 ucu madde
nin iyi anlaşılamamasmdan dolayı bâzı fikirler 
ileri sürüldüğü kanaati hâsıl oldu. Onun için 
49 ncu madde ne diyor onu kısaca arz edece
ğim. 

49 ncu madde 6 fıkradan ibarettir, a, b, c, d, e 
falan gidiyor. Bu altı fıkranın birinci fıkrası, ge
neral ve albay kadrolarını ihtiva eden kadro-

134 — 

http://iiJ.ii


ö. Senatosu B : 54 29 . 4 . 1969 O : 1 

ların ne kadar olacağı, ki muvazzaf subay mev
cudunun % 1,5 u kadar olacağını tesbit etmiş
tir. 

(b) Fıkrası; general ve amiral kadrolarının 
mevcutlarının rütbelere göre dağılış oranım gös
terir. Meselâ 100 tane general varsa eğer, Kara 
Kuvvetlerinde, bunun yüzde kaeı orgeneral, yüz
de kaçı tuğgeneral, yüzde kaçı korgeneral ola
cak, onu belirtir. 

(c) Fıkrası, meselâ bu (b) fıkrasındaki 
oranlardan Tuğgenerallerin adedi elli ise, bun
lardan her yıl terfi sırasına girenler al
baylardan Tuğgeneral olacak kaç kişidir? Bunun 
nisbetini bildirir. 

(d) Fıkrası, birçok arkadaşlarımızın üze
rinde durduğu yardımcı sınıf general ve amiral 
miktarını bildirir, ne kadar olacaktır, Dil nııls-
t an , tesbit eder. 

(e) Fıkrası, yine aynı arkadaşların üzerin
de ısrarla durduğu yardımcı sınıf general mik
tarının hizmetin gerektirdiği ihtiyaca göre kuv
vetler ve sınıflar arasındaki dağılışını gösterir. 

(f) Fıkrası da, bekleme süreleri sonunda, 
terfi edemiyen generallerin emekli edilmesini bil
dirir. Yine bunun arkasında da, bu emeklilik 
eğer kadrosuzluktan dolayı ise, kendilerine Veri
lecek 8 maaş nisbetine kadar olmak üzere bir 
tazminat miktarını bildirir. 

Şimdi, bu 49 ncu madde şayet tatbik edilmiş 
olsa idi, şimdiye kadarki, bu idare ila şahıslar 
arasındaki ihtilâflar zuhur etmiyesskti. işte 
Hükümet, bu işle meşgul olan Millî Savunma, 
Bakanlığı, başı ağrıyan derde çare bulmak isti-
yen Millî Savunma Bakanlığı hâdiseleri tetkik 
ettikten sonra, bu 49 ncu maddeyi yürütebilmek 
için, bunu yürütme maddesi olan geçici 2 nci 
maddeye bir fıkra ilâve ediyor. Durum bundan 
ibarettir. Yeni bir şey getirmiyor. 49 ncu madde 
bir sene sonra değil de, bir sene evvel tatbik 
edilecek. Böylelikle bu tıkanıklıklar, ihtilâflar 
önlenecek. 

Muhterem arkadaşlar; yine konuşan arka
daşlarımız kıymetli fikirler ileri sürdüler. Ama, 
bu ikinci geçici madde ile alâkalı değil. Bu 928 
sayılı Personel Kanunu ile alâkalı. İşte şöyle ol
sun, böyle olsun, falan... Kanaatimce arkadaş
lar, şu Askerî Personel Kanunu tam tatbik edil
sin; hakikaten çok mükemmel esasları, prensip
leri ihtiva eden bir kanundur. Keşke, bütün ve
kâletlerde böyle bir kanun olsa da, personel iş

leri intizama girse. Çok güzel bir kanundur. 
Ama, önümüzdeki seneden itibaren tatbik edi
lecek, birçok hükümleri de malî imkânlara bağ
lı, o da ayrı tabiî. Vaz'ettiği prensiplerde; hak, 
adalet, eşitlik her şey mevcuttur. Çok güzel bir 
Kanundur, ileri sürülen fikirler bu Kanunla il
gilidir. Bu kanun çıktı, kabul edildi. Şimdi Ba
kanlığın, Hükümetin çabası bunun aksıyan ta
raflarını yürüttürrnekten ibarettir. Kanaatimce 
idare ile şahıslar arasındaki ihtilâfları önlemek 
ve 49 ncu maddeyi yürütmek için bu tasarının 
çok yerinde bir tasarı olduğunu arz etmek iste
rim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Işıklar teşekkür ederim 

efendim. 
1 nci madde üzerinde söz istiyen sayın üye? 

Yok. 1 nci madde üzerindeki müzakereler bit
miştir. önergeler var, okutuyorum efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın ös-
türkçme. 

2 nci önerge Sayın Rendeci'nindir. Sayın 
Rendeci, önergenizde ısrar ediyor musunuz efen
dim. Bu izahatlar sonunda?. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Ben dfi :> 
rar etmiyorum. 

BAŞKAN — Zatıâliniz de geriye almış olu
yorsunuz, çok teşekkür ederim efendim. 

Efendim, 1 nci madde üzerindeki müzakere
ler nihayetlenmiştir. 

Maddeyi okunmuş olan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... 
1 nci madde kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, geçici madde olarak teklifler var 
okutuyorum. 

Sayın özer, şu izahlar karşısında acaba öner
gelerinizi geriye almak ister misiniz?. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Geçici 2 nci 
madde olarak o teklifimi geri alıyorum. 1 nci 
madde üzerindeki kalsın. 

BAŞKAN — 1 nci madde peki efendim. 
Yüce Başkanlığa 

928 sayılı Askerî Personel Kanununa aşağı
daki geçici 1 nci maddenin eklenmesini teklif 
ediyorum. 

Arz ederim. 
Malatya 

Hamdı Özer 
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Geçici 1 nei madde: 
Eşit rütbede bulunup bir üst rütbeye terfi 

için sicil sırasında olan âmir ve ast durumunda 
bulunanların sicillerini bir üst rütbeli âmir dü
zenlemeye yetkilidir. 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen 
sayın üye? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TA-
PALGĞLü (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, bu yeni bir kanun teklifi mahiyetindedir. 
içtüzüğe göre böyle bir önergenin oylanmaması 
gerek. Komisyondan geçmemiş, yepyeni bir tek
lif getiriyor sayın üye. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Geri alıyorum 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Teklif ola
rak getirsinler sayın üye, o saman sözümüzü 
söyleriz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler geri alın
mıştır. 2 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

Madde 2. — Bu kanunun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Menide üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci madde kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Mil
lî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürü-
i 'Ui. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok, Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü madde ka
bul edilmiştir efendim. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Kanun tasarısını tümü ile oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
lor... Kabul edilmiştir. Böylece tasarı kanunlaş
mıştır efendim. 

Memleketimize ve Millî Savunma Camiasına 
hayırlı olmasını temenni ederim efendim. 

Muhterem senatörler, bugün görüşmemiz ge
reken işler sona ermiştir. 

Bugün almış olduğumuz karara ittibaen 30 
Nisan 1969 Çarşamba günü saat 10,00 da toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 20,16 

» e « 
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Arsa Ofisi kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

183 
126 

97 
28 

1 
56 

1 

ADANA 
.M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAB 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Kar ay iği t 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıl iı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk l imaytürk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinseıier 
Oya katılmıyanlar 

Acık üyelikler 

Kabul edenler] 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Aitan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket üzsçetin 
Sata Yaleuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Ba.ysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Ahbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa D eli veli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket •.Kvurei-

Tekin Arıbıırun 
0. Zeki Gümüş oğlu 
Rifat öztürkçine 

Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıuğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurralıman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Baykan 
Hüseyin Avni Göktürk 

OSDÜ 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Saiihoğln 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
T'"' > '. \7( T^L'isı jiivvi- işiKiar 

Refeî, Rendeei 
Fethi TevctGğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SIVAR 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
O. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
î. Etem TCarakapıcı 
Hasan Oral 
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UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

TABİÎ ÜYELEE 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 

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

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ismail Yeşilyurt, 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demiryüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURB AŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Zerin T üzün 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rıfat Öçten 
Hüseyin Öztürk 

VAN 
Ferid Melen (1.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Lûtfi Akadk 
Hayri Dener 
Vchap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koç aş 
Fahri Korntürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü (1.) 

[Reddedenleri 

Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 

Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Nazif Çağatay 
T£ARS 

Mehmet Hazer 
MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 
SAMSUN 

Rıza lşıiM-
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

[Çekinser] 

ANKARA 
Yiğit Köker 

[Oya katılmtyanlar] 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan " 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Cülcügiî 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (İ.) 
Halûk Berkol 

| Fikret Güııdoğan 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı At alay (Bşk. V.) 

KIRŞEHİR 
Halil üzmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHÎE 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) " 

Açık üyelikler 
Eskişehir 1 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

54 NOÜ BİRLEŞİM 

29 . 4 . 1969 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Anayasa Mahkemesinle jhir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler iKurulıuma üç asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek HâıMımlar "Kuruluna Mır yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, eğitim bölümlerini bitiren öğ
retmenlerin hak ettikleri görevlere atanmama
ları sebeplerine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/523) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, İstanbul'da LCC, Langu-

age And Culture Center ismi ile faaliyette bu
lunan özel öğretim kurumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli sınırları içinde 
birbirini kesen kara ve demiryollarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/460) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/528) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, bankaların yılbaşlarında 
özel günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hedi
yelerin bir yıllık yekûnuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/530) 

11. — Cumhuriyet Benıaitösu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Millî Eğitim Şûrası top
lantılarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/495) 

12. •— Cumhuriyet İSenıatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — Arsa Ofisi kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi; 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/972) 
(S. Sayısı : 1214) (Dağıtma tarihi : 20.2.1969) 
(Bitiş tarihi : 4 . 5.1969) 
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B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında ak-
dolunan kredi anlaşmasına dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri 
Araştırma Komisyonu raporu (10/15) (Dağıt
ma tarihi^: 20 . 1 . 1969) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı: 1120 
ye ek) (Dağıtma tarihi: 29 . 1 . 1969) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

5. —• Anayasanın 84 neü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerime katılıp katılamayacak
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1967 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/27) (S. Sayısı : 1237) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1969) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 ayları
na ait Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu (5/28) (S. Sayısı: 1220) 
(Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/29) 
(S. Sayısı: 1221) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

9. — Türkiye Büyük Millet IMeclisi Say
manlığının Aralık 1968; Ocak, Şubat 1969 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se

natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu r a p o 
ru (5/30) (S. Sayısı : 1252) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. —Tarımda asgari oicıreıt ftesbiti usulleri 
hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle
ri, Turizm ve Tanıtma, Tarım ve Sosyal İşler 
komisyonları raporları. (Millet Meclisi 1/412; 
Cumhuriyet Senatosu 1/974) (S. Sayısı : 1248) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1969) (Bitiş tarihi : 
5 . 5 . 1969) 

X İ2. — Tütün (Ve 'tütün 'tekeli kamun tasarı--
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/205; Cumhuriyet Senatosu 
1/983) (S. Sayısı : 1249) (Dağıtma tarihi : 
5 . 4 . 1969) (Bitiş tarihi : 11 . 5 . 1969) 

X İ3. — Türkiye lOulmhurıiyetâ ile ^Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 
1952 yılma kadar Türkiye'ye göç etmiş olan 
Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan 
Halk Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine 
göç etmeleri hakkında anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni, ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıt ma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporu 
(Millet Meclisi 1/522; Cumhuriyet Senatosu 
1/996) (S. Sayısı : 1253) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 4.1969) 

X \4. — Devlet (Mühendislik ve JVfilmarlık 
Akademileri kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko'misyonları 
raporla.rı (Millet Meclisi 1/533; Cumhuriyet Se
natosu 1/994) (S. Sayısı : 1255) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 4 . 1969) 

X 5. — Devlet Güzel Banatlar Akademileri 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu-



TI an (metni ve 'Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve (Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/480; Cumhuriyet Senatosu 
1/993) (S. Sayısı : 1256) i [Dağıtma tarihi •: 
17 . 4 .1969] 

X 6. — 3 Mayıs 1967 tarihinde {Monte. İCarlo'-
da Milletlerarası (Hidrografi Teşkilâtına dair 
sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul (olunan fmetni 've Cumhuriyet .'Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî (Savunma 
komisyonları (raporları ((Millet Meclisi 1/600; 
Cumhuriyet ıSenatosu il/997) (S. (Sayısı : 1257) 
[Dağıtma tarihi i: 19 . 4 .1969] 

7. — 23 Baziıran 1965 tarih ve 634 ısayılı 
Kat (Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet (Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu ıraporu (Millet Meclisi 1/607; Cum
huriyet Senatosu 1/1002) (S. Sayısı : 1258) 
[Dağıtma tarihi : 19 . 4 .1969] 

8. — 926 sayılı Türk Silâhlı İKuvveftsleri Per
sonel Kanununun ıgeçici 2 (nci (maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul tolunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu ıGeçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/493; (Cumhuriyet Senatosu 1/1000) 
(S. Sayısı : 1259) [Dağıtma tarihi : 19.4.1969] 





Toplantı : 8 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

026 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 

raporu (Millet Meclisi 1/493; Cumhuriyet Senatosu 1/1000) 

(Noü : Millet Meclisi S. Sayısı : 847) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 4 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6162 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 4 . 1969 tarihli 75 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
F. Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 20 . 3 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku 
rulun 7 . 4 . 1969 tarihli 75 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 847) 

Geçici Komisyon raporu 

17 . 4 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 . 4 . 1969 tarlihli '75 nci Birleşiminde öncıelik ve İveldiliktte görüşülerek işari 
oy (ile ;ka!bul edilen, 926 sayılı 'Türlk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir fıkra eklentaıesi 'hakkında Ikanun tasarıısı, Komisyonumuzun 17 Nisan 1969 tarihli 
Birleşiiminide, ilgili Hüfeümet temslilcileıû 'de hazır 'bulundukları 'halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - 10 Ağustos 1967 tarihinde neşreidilen ve bir kısım hükümleri neşri ile 'birlikte yürürlüğe 
gv :n *926 sayılı 'Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu 'maddesi ile, general ve 
amirallerin 'Silâhlı Kuvvetlerdeki kadrosu, kontenjanı, nispeti ve ımiktarları teslbit edilmiş bulun
maktadır. 
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Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/1000 

Karar No. : 2 
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Ancak, mezkûr kanunun yürarlüğünden itibaren geçen iki [30 Ağustosta yapılan terfi ve emek
lilik uygulaımasında, idare ile fertler arasında bâzı İhtilâfların doğmuş olduğu ve bu sebeple tasa
rının İhazırlanidığı, Komisyonumuzldaki müzakereler sırasında verilen (izahattan ianlaşrlmıştır. 

Silâhlı Kuvvetlerde teessüs etmiş 'bulunan üst rütfoeye yükselmelerin bir nizam, idâhülinde yapı
labilmesi imkânını ısağlıyacak olan tasarı Komisyomııımızca da uygun mütalâa edilmiş ve benim-
sseramiştir. 

II - Mlıllet Meclisince kabul edilen 1, İ2 've !3 neü nıaiddeler Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

III - Tasarının »Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususumda istemde bulunul-
maısı kararlaıştaırılmıştır. 

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

Başkan 
Uşak 

M, F. Atayurt 

'Sözcü 
îzmir 

O. Kor 

Kâtip 
Erzurum 

O. Alihocagil 

Afyon Karahisar 
Y. K. Şenocak 

Samsun 
R. Isıtan 

Siirt 
A. Kavak 

Tokat 
A. Altuntas 

Yozgat 
î. Yeşilyurt 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
[METİN 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 2 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Ek fıkra Ancak, her sınıf ve rütbedeki ge
neral ve amirallerin terfi veya emeklilik işlem
leriyle, albayların terfi işlemlerinde, Yüksek 
Askerî Şûranın mütalâası alınmak suretiyle, 49 
ncu maddenin (Değerlendirmeye ait hükümle
ri hariç) a, b, c, d, e, ve f bendlerinde belirtilen 
kadro, kontenjan, nisbet ve miktarlarla diğer 
hükümleri bu kanunun yayımı tarihinden itiba
ren uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları 
yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
'METİN 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 2 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

•>«•-<« 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1259) 


