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3. _ DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
619
1. — imar ve iskân Bakanı Hayret
tin Nakiboğlu'nun Kütahya'nın Gediz ilçe
si ve civarında vukua gelem depremin
muhtelif mahallerdeki tahribat ve zayiatı
ile alınan tedbirler ve yapılan iç ve dış
yardımlara dair demeci.
619:622
2. — Tabiî Üye Suphi Karaman'ın, bir
gazetede çıkan bir «pehlivan tefrikası» içe
risinde Atatürk'ün babasının Arnavut ve
katil, amcasının müntehir bir manyak ol
duğunun yazıldığına, bu yazı serisi karşı
sında savcılığın ve Hükümetin, Tarih Ku
rumunun susması sebebini anlıyamadığına dair demeci.
622:624
3. — Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin;
gündem dışı konuşma isteklerinin fazlalı
ğının dikkatini çektiğine, Başkanın tak
dir hakkını kullanarak bunların normal
hadde tutulmasına dair demeci ve Başkan'ın cevabı.
624
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4. — Kocaeli Üyesi Hikmet işmen'in;
üniversitelerde cereyan eden olaylara da
ir demeci.
624:626
5. — Malatya Üyesi Hamdi özer'in;
üniversitelerde cereyan eden olaylara dair
demeci.
626:627
6. — Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun; üniversitelerde cereyan eden olaylara
dair demeci.
627:628
7. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın,
üniversitelerde cereyan eden olaylara da
ir demeci.
628:629
8. — İstanbul Üyesi Fikret Gründoğan'ın; üniversitelerde cereyan eden olaylara
dair demeci.
629:630
9. — içişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun; üniversitelerde cereyan eden
olaylar hakkında konuşan üyelere cevabı. 630:
634
10. — Devlet Bakanı Turhan Bilgin'in; Tabiî Üye Suphi Karaman'ın gündem
dışı demecine cevabı.
634:636
11. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'm;
Devlet Bakanı Turhan Bilgin'in konuşma
sına cevabi demeci.
636:638
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12. — Ordu Üyesi Şevket KÖksal'm;
Hacettepe üniversitesinde cereyan eden
olaylara dair demeci ve içişleri Bakanı
Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı.
638:640
13. — Tabiî Üye Sami Küçük'ün; dep
rem bölgesinde felâkete ugrıyan vatandaş
ları ziyaret, alman tedbir ve halkın dilek
lerini mahallinde tesbit etmek üzere Ge
diz ve havalisine giden heyetin bir üyesi
olarak, yaptıkları incelemelere dair de
meci.
640:642
14. — Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu'nun; Kütahya depremi vesilesiyle
Almanya'dairi Türk isçilerinin yardımlariyle bölgede bir hastane yapılmasının
realize edilmesi için gereken gayretin gös
terilmesine dair demeci.
642:643
4. _ BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI
643
1. — Romanya Sosyalist Cumhuriyeti
Devlet Başkanının daveti üzerine Roman
ya'ya gideceğine ve dönüsüne kadar ken
disine Anayasanın 100 ncü maddesi gere
ğince Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbra
him Şevki Atasağun'un vekillik edeceğine
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/863) 643:
644
2. — Romanya seyahatinde Cumhur
başkanına refakat edecek olan Dışişleri
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı Refet Sezgin'in
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi (3/364)
644
3. — Elâzığ üyesi Salim Hazerdağlı'nm Bayındırlık Komisyonundan istifası.
644
4. — Tabu Üye Refet Aksoyoğlu'nun
Millî Savunma Komisyonundan istifası.
'644
5. — Tabiî Üye Ekrem Acuner'in Ana
yasa ve Adalet Komisyonundan istifası.
644
6. — 6623 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasm-rını görüşmek üzere, tasarının havale
olunduğu komisyonlardan üçer üyenin iş
tiraki ile, bir Geçici Komisyon kurulması
na dair Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin önergesi.
644
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5. — SEÇİMLER
645
1. — iller Bankası ve banka tarafından
kurulan Simel Şirketinin sorumlu kişileri
hakkında araştırma yapmak üzere kuru
lan komisyona üye secimi.
645
6. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER

645

1. — 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 9 ncu
maddesinin 9 ncu bendinin yürürlükten
kaldırılması hakkında kanun teklifinin
Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/21;
Cumhuriyet Senatosu 2/284) (S. Sayısı :
1379)
645:646
2. — Yargıtay Teşkilâtına raportör
kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı Dev
let Memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin
Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik
yapılmasına dair kanun teklifinin Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M.
Meclisi 2/226; C. Senatosu 2/285) (S. Sa
yısı : 1385)
646:651
3. — Devlet Memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve
eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni
kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/180; C. Senatosu 1/1075)
(S. Sayısı : 1384)
651:695
4. — 286 sayılı Köy Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanunun 25 nci
maddesinin değiştirilmesine, 287 sayılı
Ş::hlr ve Kasabalarda mahalle muhtar ve
iLtiyar heyeti teşkiline dair 4541 sayılı
Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı ka
nunların kaldırılması hakkında Kanunun
8 nei maddesinin değiştirilmesine, 306 sa
yılı idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair kanunun 105
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nci maddesinin değiştirilmesine ve 307 sa
yılı Belediye Kanununda değişiklik yapıl
masına dair Kanunun 24 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin
Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu içişleri ve Anayasa
ve Adalet komisyonları raporları (Millet
Meclisi 2/20; Cumhuriyet Senatosu 2/283)
(S. Sayısı : 1331)
655:657
5. — Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek
EPzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadro
ları hakkında kanun tasarısının Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve
P1A7\ komisyonları raporları (Millet Mecli-
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si 1/166; Cumhuriyet
(S. Sayısı : 1380)

Sayfa
Senatosu 1/1076)
657:664

7. __ SORULAR VE CEVAPLAR

664

B) Yazılı sorular ve cevapları
664
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul
Üyesi Ekrem özden'in, batan Amasya şi
lebine dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma
Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı (7/637) 684:
665
2. — Cumlhuriyet Senatosu Urfa Üyesi
T rahim Etem Karakapıcı'nm, 8 ve 9 Şu
bat tarihli Günaydın Gazetesinde ileri sü
rülen iddialara dair Ticaret Bakanı ve
Başbakandan yazılı soru önergesi ve BaşV k a n adına Devlet Bakanı Refet Sezgin'in cevabı (7/640)
665:666

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Malatya Üyesi ITamdi Özer; 57 nci birleşim
deki konuşmasına cevap veren Devlet Bakanı
nın, beyanındaki şart kaydını (dikkate almamak
suretiyle yanlış on anal andırdığını belirtti.

Yapılan yoklamadan, salonda salt çoğunlu
ğun kalmadığı 'anlaşıldığından, 14 Nisan 1970
Salı gümı saat 15,00 te toplanılmak üzere Bir
leşime 'saat 16,52 'de son verilkli.
Başkan
B aş'kanvekili
Lûtfi Tokoğlu

25 . 5 . dfOGl gün ve 303 sayılı Milletvekil
leri Seçimi Kanununun 9 nen maddesinin 9 ucu
bendinin yürürlükten kaldırılması hakkında
kanun tc'kliıinin tümü üzeıaıldeki görüşmeler
bitirilerek 'birinci madde okundu.

Kâtip
Eiskiş ehir
Ömer Ucuz al
Kâtip
Kayseri
Sami Turan

SORULAR
Yazılı sorular
1. —- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 24 Şubat 1970 tarihli sözlü so
rusuna dair Cumhuriyet Senatosu Başkanından
yazılı sorusu (7/652)
2. —• CuTıiıhuriyc-t Senatoi.su Tabiî Üyesi Meh
met Özgün eş'in, Kat mülkiyetine dair yazılı
soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/655)
3. •—• Cumhuriyet 'Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'dn Kat raül'ktiyetine dair yazılı

soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/6Ö6)
4. -— Cumhuriyet »Senatosu 'Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığınca
1968 ve 19'69 yıllarında çıkarıllan gazeteye dair
yazılı ısoru önergesi, Başbakanlığa gönde rilmıiştir. (7/657)
5. — Cumlhuriyet ıSenatlosu Tabiî Üyesi Meh
met Özigüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığı mer
kez teşkilâtına dair yazılı soru önergeısi, Başba
kanlığa 'gönderilmiştir. (7/658)
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6. — Cumhuriyet Senatosu Taibiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Türk Havayollarına daıir yazılı
soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığma gönderil
miştir. (7/659)
7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Ekranı özden'in, Su için İstanbul'a şimdiye ka'dar para verilmemesinin sebebine dadr yazılı so
ra
önergesi, Başbakanlığa
gönderilmiştir.
(7/660)
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8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 7 Ocak ve 24 Şubat 1970 tanihli
sözlü sorularına dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanından yazılı «sorusu (7/661)
9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi Özer'in, İstanbul 1da bâzı ilkokul (müdür
lerinin oikulda (oturduklarına dair yazılı sora
önergesi. Millî Eğitim Bakanlığma gönderilimiştir. (7/662)

2, — GELEN KÂĞITLAR
Raporlar
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının
1968 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet
Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
poru (5/31) (S. Sayısı : 1378)
2. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu içtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matlaibının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında içtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54,
56, '59, 60, 72, 73, 74, -«20 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211;
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek)

3. — Devlet Memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet
Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar eklenmesine
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa
ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/180; C. Senatosu 1/1075) (S.
Sayısı : 1384)
4. — Yargıtay Teşkilâtına raportör kadrola
rı eklenmesine ve 3656 sayılı Devlet Memurla
rı aylıklarının tevhit ve teadülüne dair kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı
bölümünde değişiklik yapılmasına dari kanun
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 2/226; C. Senatosu 2/285) (S. Sayısı : 1385)

»>•••«

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay.
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 59 ncu
Birleşimi açıyorum.
Sayın Tayfur Sökmen, geçen
tutanak
hakkında söz istemişlerdir. Sayın Sökmen hangi
hususta geçen tutanak için söz istiyorsunuz?
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S.
Ü.) — Konuşulan kanun hakkında.

BAŞKAN — Geçen birleşimde görüşülme
sine devam edilen yasa tasarısı veya teklifi hak
kında zapta geçen bir hususu düzeltmek mi
istiyorsunuz, onun hakkında mı konuşacaksı
nız?
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S.
Ü.) — Onun hakkında.
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BAŞKAN — Hakkında olmaz efendim.
Zaptı sabıktan maksat zapta yanlış geçmiş
bir hususu düzeltmek, tashih etmek için ilk bir
leşimde itiraz edilir ve söz istenir. Yoksa hak
kında görüşme ayrı bir şeydir. Eğer bir hususu
düzeltmek istiyor iseniz...
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaukanmca S.
Ü.) — Hayır efendim.
BAŞKAN — O zaman söz sırasına kay
dederiz, görüşmeler sırasında konuşursunuz,
efendim.
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S.
Ü.) — Konuşmamıştım, konuşulan kanun hak
kında konuşacaktım.
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BAŞKAN — Arz ediyorum. Eğer gegen bir
leşimde sözü edilen kanun teklifi üzerinde za
bıtta yanlış bir husus var ise, onu düzeltmek
istiyor iseniz; geçen tutanak hakkında söz is
tersiniz. Aksi takdirde bir görüşünüz, o görüş
melerle ilgili bir düşünceniz varsa, bunu usul
hakkında söz istemekle, yerinizden kısa bir
mülahazayı beyan ile veyahut madde üzerin
de söz almak suretiyle ifade eder ve yerine ge
tirirsiniz.
TAYFUR
SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca
S. Ü.) — O halde vazgeçtim efendim.
BAŞKAN — O halde rica
ruz.

edeyim, geçiyo

3. —• DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
1. — tmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun; Kütahya'nın Gediz ilçesi ve civa
rında vukua gelen depremin muhtelif mahallelerdeki tahribat ve zayiatı ile alman tedbirler ve
yapılan iç ve dış yardımlara dair demeci.
BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri
mevcut.
İmar ve tskân Bakanı gündem dışı söz iste
mişlerdir, buyurun sayın Bakan.
Sayın Bakandan bir ricam olacak; yedi aded
gündem dışı konuşma talepleri mevcuttur. Bu
sebeple mümkün mertebe kısa konuşmalarını
rica edeceğim.
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN
NAKİBOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler; 28 Mart
1970 Cumartesi günü gecesi Kütahya ilimizin
Gediz ilçesi merkez olmak üzere, vukua gelen
zelzelede büyük hasar meydana gelmiş, binden
fazla vatandaşımız da hayatlarını kaybetmiş(tir. Bu zelzeleye yüce heyetinizi temsilen bir
Senato heyeti gelmiş ve afetzedeler son derece
bu ziyaretten memnun olmuşlar; teselli bulmuş
lar ve bunun dönüşünde dıe yüce heyetinize
bilgi sunmuşlardır. Fakat ben Hükümet üyesi
olarak zelzele gecesinden itibaren Nisan ayı
nın 10 una kadar mahallinde incelemeler yap
ıtım ve koordinasyon vazifesini ifa ettim, ilk
yardım tedbirleri tamamen organize edilmiş
tir, açıkta kimse kalmamıştır ve bu tedbirler
hakkında yüksek huzurlarınızda maruzatta bu
lunacağım.

Depremin hasar sahası şöyle : Gediz ve Emet
ilçelerinin hemen tamamını; Tavşanlı, Altıntaş ve
Simav ilçelerinin Gediz'e hudut ve bilhassa Dağ
ardı bölgesinin Kütahya iline bağlı Aslanapa bu
cağı ve köylerini; Uşak ilinin Banaz ilçesinin yine
hem hudut köylerini, yine Afyon ilimizin bu
bölgeye hudut olan bâzı köylerini kapsamıştır.
Depremin tahribat yaptığı yerin alanı kilomet
rekare
olarak;
13 250
kilometrekaredir.
Bunun asıl zelzele merkezini teşkil eden 250 ki
lometrelik kısmında çok fazla hasar meydana
gelmiş, âdeta köyler haritadan silinmiş; bu
nun dışında elips şeklinde bulunan 1 000 kilo
metrekarelik kısım da yine zelzelenin tahriba
tı müthiş olmuş, daha dış bir çember halinde
12 000 kilometrekarelik sahada yine zelzele
büyük nisfbette hasar yapmışitır..
Bu bölgede oturan nüfus 174 843 ve hane
sayısı da 30 851 dir. Şunu da hemen ilâve et
mek gerekiyor; bu bölge Türkiye'nin nüfus or
talaması, mesahayı sathiyeye düşen miktar ba
kımından çok sık yani köy sayısı çok fazla
ve arz ettiğim gibi nüfus da kesif. Kasaba, ilçe
ve köy olarak 263 ünite zelzeleden hasar gör
müştür.
Sayın Başkanın da ikazına uyarak arz ede
ceğim malûmatın teferruatını bir tarafa bıra
kıyorum, ancak ananoktalarına değinmekle
yetineceğim. Zelzelede meydana gelen hasarı
ilçeler itibariyle değil, total olarak arz ediyo
rum. Şu saydığım bölgelerde nüfus kaybımız
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1086 olmuştur. 12 097 ev yıkılmış ve ağır ha
sara uğramıştır. 6355 ev orta hasar görmüş,
4872 ev hafif hasar görmüş ve 1260 insan da
hastanelerde tedaviye tabi tutulmuştur. Zelze
lenin bu derece fazla hasar yapmasının sebep
leri arazi yapısı ve oradaki binaların inşaat
tekniğidir. Yüksek malûmları olduğu üzere ah
şap malzeme ile yapılan binalar, zelzeleye da
ha çok mukavemet ediyor. Fakat senelerin te
siri ile ve bâzı teknik noksanlıkları yüzünden
binaların altında kalan vatandaşlarımız eğer
tesirli bir darbe ve yara almışlarsa, hayatlarını
vermişler veya hafif şekliyle bir enkaz altında
kalmışlarsa yaralı olarak kurtulmuşlardır. Şu
nu netice olarak arz edeyim ki, zelzelenin ha
sara nisbeitle nüfus zayiatımız çok şükür az
dır. Zelzele arz ettiğim gibi 250 kilometrekare
lik sahada adeta taş üzerinde taş bırakmamış
tır, dikili ev kalmamıştır. Fakat orada bulunan
vatandaşlarımızın, köylülerimizin büyük bir
kısmı enkaz altından, veyahut ta zelzelenin
başladığı anda derhal, çevik hareket ederek
kurtulmuşlardır. Bunu da şükranla kaydet
mek gerekiyor.
Zelzele olduğu gece elbette mahallin mülki
ye âmiri, etrafta bulunan teşkilât; bu arada
yardımlarını ve çalışmalarını daima şükranla
kaydettiğimiz Silâhlı Kuvvetlerimiz hemen
imdada yetişmişlerdir, ilk anda ilçede âfetler
plânına göre görev alması gereken memurların
birçoğunun ölmesi ve bir kısmının da ailele
rinden birçok kayıp bulunması sebebiyle he
men işıe koşacak adam bulunmamış ,fakat Va
linin ilden götürdüğü elemanlar bunların ye
rine ve nöbetine girerek hizmete başlamışlar
dır. Hattâ o derece ki, yerli memurlardan bir
kısmı, belediye başkanı, ailelerinden birçok
kayıp olmasına rağmen diğer vatandaşların hiz
metine derhal koşmuşlardır.
ilk iş kurtarma faaliyeti olmuş, bunda yine
mahalline süratle yetişen Hava Kuvvetlerimize
mensup Kütahya birliğinden gelen ekiplerin son
derece faydalı ve kurtarıcı faaliyetleri olmuş
tur. Bunun için tekrar tekrar Silâhlı Kuvvetle
rimize ve orada temsilci bulunan sayın gene
ral ve komutanlara, astsufbay ve erata teşekkür
lerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü,
bunların gayreti ile ilk anda enkaz altında ka
lan birçok vatandaşımız, yağmura rağmen, kö
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tü hava şartlarına rağmen kurtarılmışlardır.
Kurtarma faaliyetleriyle beraber bilhassa afet
zede vatandaşları barındırmak ilk problem ola
rak önümüze çıktı. Biz Hükümet üyesi 3 bakan
la, zelzele haberini alır almaz hareket etmiş
tik; yanımıza telsizli bir araba da aldık, haber
aldıkça buradan veya civardan gönderilecek
yardım malzemelerinin de emrini verdik, on
lar da bizimle beraber Gediz'e ve Gediz etra
fındaki köylere girdiler. Yine ilk andan itiba
ren büyük milletimizin şefkati ve afetzedelere
yardım niyeti, en büyük şekliyle adeta şahika
lara ulaşacak derecede yükselmiş ve büyük
ölçüde kendisini göstermiştir. Bunu da büyük
teşekkürle ve şükranla kaydediyoruz. Aynı
zamanda dost ve yabancı memleketlerin bu ko
nudaki yardımlarını da en büyük teşekkürleri
mizle, dostluk nişlerimizle ve tekrar şükranla
rımızla yadediyor ve kaydediyoruz. Çünkü, on
lar da ilik andan itibaren gerek Kütahya hava
alanına, gerekse civarda bulunan hava alanla
rına hattâ İstanbul ve İzmir'e en süratli şekil
de yardımlarını ulaştırmışlardır. Bir fikir edin
mek üzere sadece yekûnlarını arz etmek isti
yorum. Zelzele sebebi ile büyük Türk Milleti
min her grupuîidan; küçüğünden, büyüğünden,
okulda okuyanından, kasabada ve köyde otura
nından hattâ en uzak bir diyarda bulunanından
acele yardım kafilesi gece gündüz Gediz ve böl
gesine yetişmiştir. Bunları ayrı ayrı saymak
mümkün değil, fakat ilk anda bu yardım faa
liyeti bu derece geniş olunca itiraf edeyim ki,
orada kurulan teşkilâtta da bir aksama oldu,
yani yardımın bu ölçüde geieosğini kimse tah
min etmiyordu, tasavvur edemiyordu, birden
bire bir tıkanıklık oldu, bunu da en süratli şe
kilde izale etme yolunu bulduk.
Depolama iş; baştan itibaren Kızılay'a veril
miştir. Yüksek malûmları olduğu üzere Kızılaym bu konuda ihtisası vardır. Gelen yardım
malzemesini Kızılay muntazam kayıtlarla te
sellüm etti ve yine mevzuata uygun kurulan
tevzi komisyonları kararı ile Gediz merkezine
ve civarındaki ilçe ve köylere bu yardım malze
mesi de gönderildi. Şunu arz edeyim ki, o an
da bâzı tenkidler de çıktı, fakat kesin olarak
yüksek huzurlarınızda arz ediyorum ve ifade
ediyorum, gönderilen yardım malzemelerin
den veya gönderilen yardım parasından en
ufak bir zerresi ve miktarı, şu söylediğim res-
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mi kayıtlar, sisteme müstenit ve prensibe daya I yen insanların, teşkil ettiği ünite, hane sayısı
nan esaslar sonunda heba edilmemiştir ve bun 30 000 civarındadır. Zelzeleden tamamen zarar
gören hane sayısı 20 000 civarındadır. Fakat
dan ısonra da edilmiyeoektir. Çünkü Kızılay
zelzele kısa fasılalarla halen devam ettiği için
Kütahya merkezinde dört depo açtı, Gediz
halk çadırda barınmayı uygun görmektedir ve
merkezinde ayalkta kalan birkaç binanın alt
çadır talebi devam etmektedir.
katlarını depo olarak hemen faaliyete geçirdi.
Ayrıca Kızılaydan, diğer müesseselerden getirt
Muvakkat iskânın zaruri unsurları bugün
tiğimiz büyük çadırlar depo haline getirildi ve
halledilmiş durumda; fakat ıslahatına devam
hem zabıta kuvvetlen ile hem de orduda göediliyor, bilhassa sıhhi tedbirler bakımından,
riev alan askerlerimizle muhafaza hususu da he müşterek ihtiyaçları karşılama bakımından, ban
men nazarı itibara alındı. Bunun için şunu bu
yo yerleri v. s. halen yapılmaktadır. Bundan
yüksek kürsüden defaatle arz <ötmek istiyorum.
sonra en önemli işimiz katı iskâna geçme ve bu
Yardıma Ikatılan gerek içteki değerli vatandaşla
nu da kıştan evvel tamamlamadır. Bunun ha
rımız, gerek dışarıdan dostluk saiki ile hemen
zırlığına geçmiş bulunuyoruz ve yüksek huzu
imdada yetişen
dostlarımız, yardımlarının
runuza getirilecek bâzı tekliflerle, lütfedeceği
mutlaka gayesine 'erişeceğini ve hiçbir zerresi
niz imkânlar bu mustarip vatandaşların loştan
nin heder olmayacağını bilmeleri lâzımdır, Çün
evvel birer yuvaya kavuşmasını da temin ede
kü Kızılay bunda uzun seneler tecrübe görmüş
cek. Bu arada muvakkat iskânın ve ayrıca daimî
ve bu konudaki ehliyetini ispat etmiş bir müesiskânm bâzı meseleleri bizi meşgul etmektedir.
aesemıizdir. Her şey Kızılayın kayıtlarına geç
Onlarla halen meşgul olmaktayız. Enkaz altında
miştir ve oradan da vatandaşların afetzede in
kalan bâzı hayvanların temizlenmesi, dezenfek
sanların emrine tahsis edilmiştir.
te edilmesi ve sürme ziraatte kullanma imkânın
dan yoksun kalan, tarlasını, bahçesini işliyemiYalnız yekûnları saymaİMa iktifa ediyorum,
yen vatandaşlara Ziraat Vekâletinin yardımı ve
Emet ilçesine Cumartesi günü yani 11 . 4 . 1970
bunun akabinde bâzı krediler tahsis etmek su
gününe kadar gönderilen gıda maddesi yekû
retiyle onları cihazlandırma ayrıca küçük esna
nu 324 675 kilogramdır. Bunun içinde ekmek
fa kredi temin etmek, bu arada, onlara baraka
de vardır; ekmek kiloya çevrilmelk suretiyle bu
yapma faaliyetleri halen geceli gündüzlü devam
miktar içinde gösterilmiştir. Ayrıca Emet ilçe
etmektedir.
mize 111 370 Kg. giyecek maddesi ve diğer ihti
Bu arada ekonomik gücünü kaybeden vatan
yaç maddeleri gönderilmiştir. Merkezin Asdaşları, biran evvel kazanca sahip kılmak üzere
lanapa bucağına bağlı köylere 28 775 Kg. gıda
de Almanya'ya gönderilecek işçilerden 5 bin ki
maddesi, 19 886 Kg. giyecek maddesi; Altıntaş'a
şilik kontenjan öncelikle bu bölgeye tahsis edil
40 310 Kg. yiyecek maddesi, 1 068 Kg. giyecek
miştir. Mahallî idare âmirleri her aileden bir ki
maddesi; yine büyük mer'kezlerden birisi olan
şi olmak üzere bu listeleri, yapıp, derhal bu şa
en başta G-ediz sonra Emet, birinci arz ettiğim
hısları dış memleketlere göndereceklerdir.
Emet'in rakamları, bu da tamamen Gediz ve
Zamanım dar olduğu için dış memleketler
köylerine tahsis edilen yardım miktarıdır,
den
gelen yardımın teferruatım, detayını arz et
786 355 Kg. yiyecek maddesi 131 416 Kg. da gi
miyorum.
Ancak, bu yardımı yapan dost ve
yecek maddesi gönderilmiş bulunmaktadır. Si
komşu memleketlere teşekkürlerimizi, şükranla
mav'a 49 196 Kg. yiyecek maddesi, 35 033 Kg.
rımızı tekrar, tekrar ifade ediyoruz. Ancak,
giyecelk maddesi gönderilmiştir.
<\ yine bir vazife olarak şunu da belirtiyoruz ki,
Federal Almanya Hükümeti diğer dost memleİlk andan itibaren herkesin muhtacolduğu
çadır talebi hem memleket içinden hem de mem I ketlerden daha büyük bir anlayışla ve süratle
leket dışından gönderilen miktarlarla karşılan
felâketzedelerin imdadına yetişmiş, günde 5 - 6
mış bulunmaktadır. Yine Cumartesi gününe ka
uçaMa battaniye, çadır, ilâç, gıda maddesi gön
dar zelzele bölgesine sevk edilen çadır miktarı
dermiş bulunmaktadır. Ayrıca, yine Federal
24 000 i bulmuştur. Ârz ettiğim gibi, orada yaAlmanya'dan zelzelenin ertesi günü 45 kişilik
şıyan insanların, hattâ zelzeleden zarar görmi- bir kurtarma ekibi gelmiş, Gediz'de enkaz temiz-
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lemede, enkaz altından vatandaş kurtarmada
çalışmıştır. Buna ilâve olarak, 12 grup halinde
portatif su temizleme cihazı getirmişler, su klorlamışlar ve suyu zedelenen, kaybolan köylere
vermişlerdir. Bu yardımları da yüksek huzur
larınızda tekrarlarken şükranla anıyorum ve
kaydediyorum.
Zelzelenin bu tahribatı ve bilhassa madde
olarak tahribatı, elbette büyük milletimizin ve
Büyük Millet Meclisinin lûtfuyla, himmetiyle
derhal ortadan kalkabilir, yaralar sarılabilir.
Fakat, hayatını kaybeden günahsız vatandaşla
rımıza da yine yüce huzurunuzda Tanrı'dan
mağfiret diliyoruz ve memleketimizi, milletimizi
bu kabîl âfetlerden korumasını da Cenabı Hak'
tan niyaz ediyoruz.
En derin hürmetlerimle. (Alkışlar)
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işte sizlerin ve benim ve de vatan duygu
su ile yüreği dolu milletine, Cumhuriyete, Kurtu
luş Savaşı ülküsüne candan bağlı hiçbir Türk'ün
aklından geçmiyen, geçmiyecek olan bu alçakça
iddialar, yakın bir tarihte, çok satışlı bir gaze
tede yayınlanmıştır. Türk halkına bolca Müs
lümanlık dersi veren ve fakat sahibi bir gayri
müslim olan bir günlük gazete bu yayını ya
pabilmiştir.
MEHMET ÖZGÜNEŞ
ne gazetenin, adı?

(Tabiî Üye) — Adi

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Verece
ğim efendim.

1 Nisan 1970 tarihli Tercüman Gazetesinin
4 ncü sayfasını açarsanız «Yörük Ali Pehlivan»
adlı 107 sıra nosunu taşıyan bir pehlivan tef
rikasında bu alçakça yazılan, bu şerefsizce id
2. — Tabiî. Üye Suphi Karaman'ın; bir gaze diaları okuyacaksınız. Yazarın ismi belli de
tede çıkan bir «Pehlivan tefrikası» içerisinde Ata
ğildir. Tefrikanın başında, yazan, eski bir peh
türk'ün babasının Arnavut ve katil, amcasının
livan, denmektedir. Bu pehlivan tefrikası 11
müntehir bir manyak olduğunun yazıldığına, bu
Aralık 1969 günü başlatılmış ve hep «yazan, es
yazı serisi karşısında savcılığın ve Hükümetin, ki bir pehlivan» imzası ile çıkmıştır.
Tarih Kurumunun susması sebebini anlıyamadıBugünedek hiçbir tefrika, hiçbir pehlivan
ğına dair demeci.
tefrikası, bu türlü bir imza ile çıkmamış, çı
BAŞKAN — Sayın Karaman, Atatürk hak
kartılmamıştır. Yazının alçakça bir kasıt ta
kında son günlerde basında çıkan çirkin bir
şıyacağı buradan da belli olmaktadır. Yazarın
yazı üzerinde, en çok 10 dakika devam edecek
kimliği şu anda bilinmemektedir. Fakat, aynı
gündem dışı bir konuşma talebetmektedirler.
gazetenin aynı sayfasında, yan yana «Battal
Sayın Karaman, buyurun.
Gazinin Torunu» adlı yine sıra numarası 107
olan ve 11 Aralık 1969 da yayınlanmasına baş
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın
lanan diğer bir tefrika daha vardır ki, yazarı
Başkan, sayın senatörler bugünden yarına git
«Murat Sertoğlu» diye açıktır. Bu yönden ve
tikçe artan bir hızla bunalımlara sokularak dar
yazı üslubundan bir ilişki kurulup, kurulamı"boğazlara sürüklenen iç politikamızın ağır at
yacağını bilemiyorum.
mosfer altında kıyamet alâmetlerinin her tarafı
sardığını bilmem ki görebiliyor musunuz? Te
Bu hayasız iddiaların yaymknmasınm ama
meldeki toprağın kaydığını, binanın çatırdacı açıktır. Anadoluda Türk'ün boğulmak isten
dığını, yangının çatıyı yaladığını göremiyor
diği son vatanında, bağımsızlık ateşini tepeler
musunuz? Hiç aklınıza gelirmiydi M, günün bi
de tutuşturan Türk halkının şeref ve namu
rinde bir adam, masum bir pehlivan tefrikası
sunu ayaklar altından kurtaran, istilâcı ordu
içerisinde Türk tarihine hizmet ediyorum, diye
ları vatanın harimi ismetinde boğan; yurdu,
Atatürk'ün babasının Arnavut ve bir katil ol
düşmanlardan temizliyen, yüzyılların ensemize
duğunu, hapise düşüp, orada öldüğü; bugüne
bir sülük gibi yapıştırdığı «kapitilâsyon» lan
kadar hiçbir kimsenin bilmediği bir ağabeysiyıftarak ekonomik emperyalizmin ve yabancı
nin de yüzbaşı iken intihar eden bir manyak
kapitalizm sömürünün belini kıran, Cumhuri
olduğu ve bütün bunların bugüne kadar Türk
yeti kuran, devrimleriyle ulusa çağdaş uygar
ve dünya kamu oyundan saklandığı iddiası ile
lık yollarını açan bir Millî Kahramana bu haysi
yetsizce iftiralarda bulunmanın bir amacı var
ortaya çıkacak, ilk defa dünya tarihine bun
dır ve bu amaç açıktır.
ları açıklıyorum, diyecek.
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El altından boy boy bütün Türk halkına
yayarak, denilmek istenmektedir ki, işte görü
yorsunuz ki, Osmanlı Devletini ve padişahlığı
kaldıran Türk değildir, Arnavut soyundan bir
insandır. Hilâfeti kaldıran, dinde lâikliği ge
tiren de, hapiste ölen bir katilin çocuğudur.
Ailesinden, dinen de caiz olmıyan, intihar et
miş, manyaklar çıkmıştır ve bütün bu ayıplar
Cumhuriyet rejimi devrinde halktan saklanmış,
Mustafa Kemal nüfus kaydında kendisine ait
olmıyan bir babanın oğlu diye gösterilerek sah
tekârlık yapılmıştır.
Sayın senatörler, bundan tam 4 yıl önce de
yine böyle gündem dışı bir konuşma ile, «Kara
kitap» adlı bir tefrikada büyük Atatürk'e «gök
gözlü, tüyü bozuk, Selânikli» denildiğini ve bu
nun bir milletvekili tarafından da yazıldığını
açıklamıştım.
Çok partili bir rejime geçildikten sonra
özellikle, 1950 den sonra ve hele hele son birkaç
yıldan beri, Atatürk'e ve eserlerine yapılan ifti
ralar, saldırılar şiddet kazanmıştır. Heykelleri
kırılır, şerefine saldırılır, anası babası, soyu, sopu inkâr edilir. Yaptıkları işler, kurduğu mües
seseler, getirdiği değerler hakkında boy boy ya
zılar ve kitaplarla bunların kara tehlike, kara
belâ olduğu yazılır, ilân edilir. Onu kötülüyen
eserler karaborsa fiyatlariyle elden ele dolaş
tırılır. Hiç kimsenin kılı kıpırdamaz. Ondan
«tüyü bozuk Mekedonya'lı» diye bahsedilir ve
arkasından da «Edirne'den Ardahan'a kadar ya
kında yeşil bayraklar dalgalanacaktır» müjdesi
verilir. Onun ismini tşıyan üniversite yurtların
da resimleri yırtılarak bu yurtların adı değişti
rilir. Büstleri, heykeli parçalanır ve buna hiç
kimsenin kılı kıpırdamaz.
Cumhuriyet savcıları, yargı organları, an
lamı olmıyan bir sessizlik içerisindedirler. Yü
rütme organları ve idare âmirleri Roma'yı ya
kıp da zevkle seyrine dalan imparatorun haş
met ve gururu içerisinde baygındırlar, üniversiaeler yöneticileri eliyle polis saldırılarına
özerklik reddi mirasına fetva vermekten etrafı
görememektedirler. Atatürk'ün kurduğu ku
rumlar, getirdiği değerlerin mensupları gün
lük politikanın açmazlarında paralize duru
ma sokulmuşlardır. Türk Tarih Kurumu; evet,
Atatürk'ün büyük ümitlerle kurduğu Türk Ta
rih Kurumu bile, onun şahsına, soyuna, sopuna
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ve yakın tarihimize yapılan bu saldırılar kar
şısında kılını kıpırdatmamakta belki de Eti
Tarihi üzerindeki araştırmalarına devam et
mektedir. Cumhuriyetine kurucusuna karşı git
tikçe hızla artan bu saldırılar iç politikada bir
kanadın bâzan sessiz, bâzan da açık ve seçik
desteğinden cesaret almaktadırlar. Bu destek-*
ten alınan cesaretler son günlerde hürriyetleri
de kısıtlamaya başlamıştır. Toplantı ve gös
teri yürüyüşleri, söz ve yazı hürriyetleri, sanat
özgürlüğü tehdit altına sokulmuştur. Bu or
tamı yaratan, besliyen, destekliyen ve ortamın
yaratılmasına göz yuman, bundan çıkar uman
ve de şimdiye kadar işlenmiş cinayetlerin fail
lerini de ortaya çıkarmıyan bir zihniyet, perva
sızlığın duygusuzluğun ve sorumsuzluğun zir
vesine ulaşmıştır. Oy uğruna yapılan bu dıestekler, bu oyuna dayalı politika çok partili re
jimin başını yiyecek istidada erişmiştir. Cum
huriyetin kurucusu ve yakın tarihimizin en
büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk^e sahip çıkamıyacak bir yönetim, bir sis
tem ve bir rejim, vatandaşın ve genç kuşakla
rın kafasında tartışma konusu olmaya başla
mıştır, artık. Çok partili rejim kendisini bu
durumdan kurtaramazsa, içine düşürüldüğü bu
belâdan sıyıramazsa, Cumhuriyetin emanetçisi
kuşaklar Kemalizmi bütün ilkeleriyle ayakta
tutacaklar ve gerekirse onu yeniden kurtara
caklardır.
Kıyamet alâmetlerinin her tarafı sardığını,
temeldeki toprağın kaydığını, yapının çatırdadğmı, yangının çatıyı yaladığını görelim artık.
Saygılarımızla. (M. B. sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum Milletvekili) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Hemen bu konuşma üzerine
mi?.. Sayın Bakanlara bir hususu okuyayım;
sekiz tane gündem dışı konuşma var. Gündem
dışı konuşmalar aşağı yukarı birbirine yakın
dır. Kendilerini yormamak üzere okuyayım,
takdir buyururlar eğer bu konuşmalarda ge
çecek hususları da cevaplandırmak isterlerse
beraberce cevap verebilirler.
Sayın ismen, son gençlik olayları karşısında1
Hükümetin tutumu üzerinde.
Sayın Hamdi özer, son olaylar dolayısiyle
vatandaşları birbirine kırdırmak için kurulmuş
bulunan hasım cepheflerin gün geçtikçe büyü-
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mesi karşısında, halkın yaşama gücü ve güveni
tükenmektedir, bu durumda millet egemenliği
nin kullanılmasında yetkili organların tutumu
hakkında.
Sayın Kâmil Karavelioğlu, son gençlik
olayları ve bu olaylar karşısındaki davranışlar
hakkında.
Sayın Küçük, deprem bölgesinde yapılan zi
yaretler, ki bu ayrıdır, bunu en sona bıraka
cağım.
Sayın Ağanoğlu, zelzele felâketi dolayısiyle
P?rl^--A3nto7.ar Birlimi Konseyinde Türkiye hak
kında yapılan konuşmalarla ilgili olarak.
Sayın Ucuza!, son olaylar sebebiyle, gündem
dışı. konuşma istemektedirler.
Sayın Fikret Gündoğan, Ankara Tıp'ta ce
reyan eden kanlı olaylar hakkında gündem dışı
bir konuşma istemektedirler.
Saym Bakan, gündem dışı olarak hemen mi
söz istiyorsunuz?
DEVLE BAKANI TURHAN BİLGİN (Erzu
rum Milletvekili) — Haklısınız devam edilsin,
sonra cevap veririm.
3. — Samsun üyesi Refet Rendeci'nin gündem
dışı konuşma isteklerinin fazlalığının dikkatini
çektiğine, Başkanın takdir hakkını kullanarak
bunların normal hadde tutulmasına dair demeci
ve Başkanın cevabı.
REFET RENDECi (Samsun) — Usul hak
kında söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Rendeci, hangi usul hak
kında
REFET RENDECİ (Samsun) — Gündem
dışı konuşmalara söz vermenizin usulü hak
kında.
BAŞKAN — Benim içtüzüğe riayetim hak
kında söz istiyorsunuz, buyurun.
REFET RENDECi (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; konuşmıyacaktırn fakat, Sayın Başkanın ifade ettiği, gündem
dışı söz taleplerinin yedi - sekiz kişiyi bulması
karşısında, bu celsenin sadece gündem dışı ko
nuşmalara hasredilmiş gibi bir havanın içine
girmesi karşısında, Sayın Başkanın içtüzük
içerisinde takdir yetkisini kullanarak, aynı
ıv,r-."zv. içerisinde konuşmak istiyen arkadaşları
t^ti 1 : etmesi, bir mevzuun bir kişi tarafından
fesr-c?, iza/ıına isin vermesi suretiyle bu gündem
dnı konuşmaları, gündem dışı konuşma mevzu-
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unun dışına çıkmaktan kurtarmasını rica ediyo
rum. Hepsi gündem dışı konuşma ile bu celse
bitecek, aynı mevzu üzerinde dört beş arkada
şımız söz istemiş, hepsine söz vermek de şart
değildir. Çıkacak kanunlarımız var, bekliyen
işlerimiz var. Yarın başka mevzular gelecek.
Bu celseyi diğer işleri bitirmeden gündem dışı
mevzu ile halledersek, öbür celseye işlerimizi
halletmek imkânından mahrum kalırız. İllâ bu
celsede sekiz tane arkadaşımın gündem dışı ko
nuşması şar l değildir. Sayın Başkanın bu mev
zuda takdir yetkisini kullanmasını rica ediyo
rum. Saygılarımla.
BAŞKAN — içtüzüğün 54 ncü maddesine
göre Başkanların gündem dışı konuşma talebi
hakkındaki takdir yetkisi münhasıran söz ve
rip vermemektedir, Buna karşılık da söz verilmiyen üye direnip Genel Kurulun hakemliğine
müracaat hakkı vardır. Gündem dışı konuşma
lar umumiyetle verilmektedir ve gelenek ola
rak tatbik edilmektedir. Sayın Rendeci'nin bir
hususta hakları vardır. Mevzular aynı konu gö
zükmektedir. Fakat aynı konuyu muhtelif ha
tiplerin ayrı ayrı açıdan mı, aynı fikir görüşü
içinden mi veya başka bir yönü ile mi dile ge
tirecekleri ve Genel Kurula sunacakları peşinen
Başkanlık tarafından bilinememektedir. Bu se
beple Sayın Rendeci'nin de ifade ettiği gibi
gündem de yüklüdür. Sayın söz istiyen arka
daşlarımdan konuşmalarını kısa yapmalarını
istirham edeceğim.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Saym
Başkan, bir kısmı gelecek oturuma bırakılamaz
mı?
BAŞKAN — Şüphesiz, bu arada Elâzığ Ve
teriner Fakültesi de vardır, biliyorum.
4. — Kocaeli I'yrsi Hikmet îşmenin; üni
versitelerde cereyan eden ol a ular a dair demeci.
BAŞKAN — Sayın İsmen buyurun. Saym
ismen konuşmanızı beş dakikalık bir süre içe
risinde neticelendirmemizi özellikle rica edece
ğim. Genel Kurulun temayülünü de her halde
sezmiş bulunuyorsunuz.
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Teşekkür
ederim, çalışacağım efendim.
Saym Başkan, saym senatörler, son günler
de yine çeşitli sert olaylar fakülte ve yurtlardaki öğrencileri karmakarışık etmiş ve yine bir
değerli insanımızın ölümüyle sonuçlanmıştır.
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Bilindiği gibi, 2 gün önce Site öğrenci yur
dunu basan komandolar denen bir grup insan
ilk elde 12 yurtluyu kalorifer dairesine hapse
derek ağır işkenceler etmişlerdir. Bu olayı şid-.
d etle reddeden çeşitli fakülte öğrencilerinden
bir grup karsı harekete geçmiş ve nihayet dün,
13 Nisan günü, öğle saatlerinde komandolar es
ki FKF başkanı Selim ölçer adlı bir genci re
hin almak üzere Tıp FaJkültesine girmişlerdir.
Ve ellerindeki sten tabancalarla rasgele etrafı
taramaya başlamışlardır. Bu arada Fizyotera
pi'de öğretim görevlisi Necdet Güçlü adlı bir
doktorumuz, alnından giren bir kurşunla öldü
rülmüştür. Böylece bu çeşit olaylarda öldürülen
gençlerimiz onbire yükselmiştir.
iktidarın tutumu, bu cinayetleri âdi birer
zabıta vakaları gibi görmek ve göstermektir.
Oysa bunlar plânlı, tertipli siyasi cinayetler
dir.. Her biri, bilinen sağcı örgütler ve çevreler
ce girişilen toplu baskın ve saldırı hareketleri
arasında işlenmiştir. Bütün bu olaylarda top
lum polisi, emniyet kuvvetleri hep pasif kalmış,
hattâ bâzı hallerde destekleyici bir davranış
içine dahi girmişlerdir, örneğin Kanlı Pazar'da
toplum polisinin cinayeti işliyenlere yardımcı
olduğunu binlerce insan gözleriyle görmüştür..
Sayın senatörleri iş ihtilâflarında, köylüle
rin toprak ve su dâvalarında, emniyet kuvvet
leri daima işverenin, toprak sahibinin, idarenin
yanında; işçilerin ve köylülerin karşısına dikil
miştir. Bundan başka iktidar, işçileri, köylüle
ri, gençleri sivil emniyet kuvvetlerinin dışında
askerî kuvvetlerle de karşıkarşıya getirmek po
litikasını izlemektedir. 1961 Anayasamızın te
minatı altında ilerici akımların gelişmesine ta
hammül gösteremiyen tutucu iktidar çevreleri,
gerici unsurlara maddî - mânevi sonsuz imkân
lar sağlanmasını destekliyerek, korkunç gerici
gruplar yaratılmış ve Anayasamızın çerçevesi
içinde yurt sorunlarına çözüm araştıran ilerici
unsurları zararlı faaliyetler içinde imişler gibi
göstermeye çalışarak, «aşırı uçlar» edebiyatını
kasitle geliştirmiştir. Sonra bu bahane edilerek
anayasal demokratik hak ve hürriyetleri orta
dan kaldırma hedefi güdülmektedir.
Sayın senatörler, bugün Türkiye'de ilerici,
devrimci akımlara ve güçlere karşı sindirme ve
geriletme plânı uygulanmaktadır. Bu son gün— 625
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lerde hızla geliştirilmekte olduğu, çok açık ola
rak görülmektedir.
Üniversite özerkliği, polisin çağırılmadan
üniversiteye girmesi ve dekan coplanmasiyle
açık ve kaba bir şekilde ihlâl edilmiştir. Ancak
Hükümetin bu sakat tutumunu, ne yazık ki,
Atatürk Üniversitesi rektörü gibi birkaç üni
versite mensubu desteklemektedir. Hükümet bu
zayıf seslerden medet ummamahdır.
Söz, fikir, yayın hürriyetlerini kısıtlayıcı
uygulamalar da artmıştır. Türk Hukuk kurumu
yöneticileri hakkında öğretmen boykotunu des
tekleme suçlamasiyle kovuşturma açılmıştır.
Karabük'te ve Ankara'da bildiri ve gazete da
ğıtmak gibi 15 gün evvel piyasaya çıkmış gaze
te dağıtmak gibi, en demokratik haklarını kul
lanmak istiyen gençler tutuklanmış veya neza
ret altına alınmıştır. Boykota katılan öğret
menler hakkında soruşturma ve kovuşturma ıs
rarla sürdürülmektedir.
İktidann çok şikâyetçi göründüğü «şiddet»
hareketlerinin baş sorumlusu iktidarın kendisi
dir. Anayasa hükmüne rağmen milyonlarca
köylümüzü topraktan yoksun bırakıp açlığa
mahkûm etmek, iş ihtilâflarının süratli ve olum
lu çözümünü sağlamıyarak işçilerimizi işsiz veya
ücretini alamaz durumda perişan etmek, gençle
rin haklı isteklerini yerine getirmeyip, geçerli
bir üniversite reformu kanunu hazırlamayı iki
yıldır savsaklamak, gençlerimizi bunalım için
de ve aydın işsizliği geleceği ile karşıkarşıya
bırakmak, şiddet uygulamalarının ta kendisi
dir. insanları geçim kaynaklarından, temel ya
şama şartlarından, yoksun kılmak, şiddet hare
ketlerinin en şiddetlisidir. İktidarın şikâyet et
tiği hareketler, kendisinin izlediği ve gerçek
şiddet uygulamalarının doğurduğu tepkiler,
«karşı - şiddet» hareketleridir. Maksat, halkı
mızın, gençliğimizin, aydınlarımızın hem de
mokratik haklar mücadelesini, hem de Ameri
kan emperyalizmine karşı millî bağımsızlık
mücadelesini bastırmak, önlemektir.
Sayın senatörler, işte, biraz önce de belirt.
tiğimiz gibi, dünkü son olayda değerli bir genç
doktorumuz Hükümetin bir türlü önlemeye ya
naşmadığı silâhlı çatışmalara kurban gitmiş bulunuyor. Bu süregelen cinayetler âdi zabıta va
kaları sayılacak olaylar değildir. Bunlar hep
sağcıların Örgütlü ve plânlı şekilde işledikleri
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siyasi cinayetlerdir. Çoklukla sol kanat gençle
rin kurşunlanıp ölmesi bir tesadüf olamaz. Ge
riciliği, sağcııarı daima korumuş, alttan alta des
teklemiş olan iktidar, bu cinayetlerden doğru
dan sorumludur. Biz T. i. P. olarak bir kısım
gençlerin de devrimcilik adına çıkmaz, hüsran
la sonuçlanmaya mahkûm yollara ve hareketle
re itelendiğini de gözden kaçırmamaktayız.
Bunda gerici ve tutucu kanadın, emperyalizmin
gençlik arasına sızmış provakatör ajanlarının
rolü olduğu mutlaktır, öte yandan devrimcilik
adına gençliğe çok yanlış fikirlerin ve davra
nışların telkin edildiği de görülmektedir. Genç
liğimiz doğru devrimci çizgiyi bulmak zorunda
dır. üniversite içinde karşılıklı silahlı baskın ve
çatışmalarla, adam kaçırmalarla, terrörist ha
reketlerle hiçbir sorun çözülemez.
Egemen sınıflar ve iktidar hem bir anarşi
ortamını yaratmak ve körüklemek, hem de bu
nu bahane edip, «aşırı uçları tasfiye» kalkanı
arkasında tüm ilerici toplumsal hareketleri,
antiemperyalist mücadeleleri bastırmak, kısıtlı
demokratik ortamı büsbütün daraltmak çabası
içindedir. Böyle bir politika sökmiyecektir. Da
ha büyük toplumsal patlamalara yol açmaktan
başka bir işe yaramaz. Hükümete sorumlulu
ğunu bir kere daha ciddiyetle hatırlatırız. Si
lâhlı çatışmalar mutlaka önlenmeli ve anayasal
hak ve hürriyetlerin kullanılması tam bir te
minat altma alınmalıdır. Yüce kurulu saygı ile
selâmlarım. (Alkışlar)
5. — Malatya Üyesi Ham di Özer'in üniversi
telerde cereyan eden olaylara dair demeci.
BAŞKAN — Sayın Hamdi özer buyurun.
Sayın özer, size de aynı görüşme müddetini ha
tırlatmak isterim.
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan,
sayın senatörler; bir hafta önce bugün, bu kür
süde anarşik hareketlerin milletimizi felâket
uçurumlarına doğru süratle sürüklediğini arz
etmiştim. Dünden bugünün, bugünden yarının
ne olacağını ifadede isabet kaydetmek için kâ
in olmaya lüzum yoktur. Bakarkör veya kulak
lı sağır olmıyan herkesin basireti bunda yanılmaz. Gerçeğin ifadesi bazan acıdır, fakat doğ
rudur. Çünkü bir gerçeği inkâr etmekle o ger
çek yok olmaz. O gün Sayın Hükümet sözcüsü,
aktüel olmıyan bir konuda, yani anarşi ve kay-
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î nağı ile buna karşı çareler hakkında konuştuI ğumu yerdiler. Ben de anarşinin durduğunu
sanmıştım. Fakat ne yazık ki, çok güzide bir
1 evlâdımızı da dün kendi elimizle, kendi silâhı
mızla öldürdük. Bir hafta önce bu kürsüden
I yakındığımız zaman Sayın Hükümet sözcüsü,
beni kınamış ve tarizlerde bulunmuşlar; kendiI leri hakların istimali tahrip sınırına gelinceye
I kadar Hükümetin büyük bir hoşgörürlükle
I olayları karşılamakta olduğunu beyan buyurI muşlardı. Acaba insanların öldürülmesi tahrip
sınırına varış mıdır, yoksa bu sınırı da tahribederek bir devletin çöküntüsüne sebebolacak
saldırış mıdır? Bence tahrip sınırına kadar ge
len okları, kurşunları yakalamak mümkün de
ğildir. Onu ancak yayından ve namlusundan
I çıkmadan yakalamak gerekir. Bunu yakalamak
I yetkisi yürütme organına ne derecede tanınmış
tır? Benim üzerinde durduğum nokta işte bu
dur. Anayasanın noksan taraflarını tamamla
mak gerektiğini, yasama organlarından temen- s
ni edişimi Sayın Hükümet sözcüsü, benim bura
da sebebi vücudum olan bir Anayasaya karşı
dil uzattığım şeklinde yorumladılar. Anayasa
nın müsaadesi ile seçildim diye, bu minnete
mahkûm kalarak, milletin huzur ve sükûnuna
kayıtsız mı kalacağım? Her halde bizim parlömanter seçilmemiz milletin anarşi içerisinde çır
pınmasına tercih edilemez sanırım.
Biz buraya halkımızın birbirlerini kırmasını
yani bir arenayı temaşa etmek için bilet alarak
gelmedik. Biz milleti temsil etmek, onların ya
rarına kanunlar yapmak için, güven oyu alarak
I geldik. Hükümetimizin, Anayasamızın kısıtlayı
cı ve anarşiyi demokrasiye bulaştırıcı hükümle
rinden daima müşteki olduğunu biliyoruz. Vic
danen samimî olanlar da buna hak vermekte
dir. Seçim bölgelerinde halkın şikâyetlerine
karsı, 1961 Anayasasında devlet otoritesine güc
katacak hükümler getirebilmek için üçte iki ço
ğunluğun bulunması gerektiğini söylerken, bu
rada tekzip edilişime şaşmamak kabil değildir.
Ben yine o kanaatteyim ki, mevcut Anayasa
hükümlerine göre hangi Hükümet işbaşına ge
lirse gelsin, bundan daha etkili bir işlem ya
pamaz. Yürütme organının ayağını, kolunu
bağla ve sonra bu düzeni yürüt diye ısrar et.
Kendisi yürüyemez şekilde bağlandıktan son
ra neyi yürütebilir. Bunun aksini hele bir hü| kümet temsilcisi iddia ederse, o halde bu anar-
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şi ve cinayet serilerine neden seyirci kalıyor
sunuz, demek her vatandaşın hakkı olacaktır,
sanırım. Yani, bu olaylar yeterli kanunlara rağ
men yetersiz bir yürütme gücünden mi doğmak
tadır? Ben böyle sanmıyorum, tarihimizin hiç
bir devrinde bu kadar müşkül şartlara rağmen,
bu kadar dikkatli vazife gören bir yürütme or
ganı tasavvur edemiyorum. Birçok yetkiler elin
den alınmış, atılan taşlara, kurşunlara bomba
lara karşı ellerini yüzlerine siper ederek korun
maktan başka birşey yapamaz olmuşlardır. San
ki bu kimseler bu milletin çocukları değilmiş
gibi her türlü hakaret yağmuruna tutulmakta
dırlar. özerkliği üniversiteye polis giremez şek
linde düşünüp, özerklik kendisini terkiik anla
mında alınır; buradaki cephane depolarına el
atılamaz. Ancak tahrip sınırında beklenilir, iş
te bu olamaz.
Anayasamızı bu millet kabul etti. Dokuzun
cu maddesinde; «Devlet şeklinin Cumhuriyet
olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirile
mez ve değiştirilmesi teklif edilemez» demekle,
tatbikatı ile mahzurları görülen maddelerinin
değiştirme yetkisini yetkili organlara verdi.
Çünkü, Anayasayı insanlar yapar, Anayasa in
sanları yapmaz. Bu anarşi, toplumu bir deprem
içinde bulundurmaktadır. Vurguncular, soy
guncular en elverişli ortam bilerek yaşantıyı
çekilmez hale sokmaktadırlar. Piyasada istik
rarsızlık, zirvesi asılmıyan pahalılık ve dökülen
kanlar, Anayasada değişikliği farz kılmakta
dır, arkadaşlar. Aksi halde ne yürütme, ne yar
gı organını kınamaya kimsenin vicdanı razı ola
maz. Hoşa giden söz gerçek sözlerdir. Halk
arasında başka, kürsüde başka konuşmak, içer
de başka, dışarda başka konuşmak; sözün özün
ifadesi olmamak şahıslara hoş ^else dahi. hal
kın ve hakkın hoşuna gitmemektedir. Hepinizi
hürmetle selâmlarım.
6. — Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun; üni
versitelerde cereyan eden olaylara dair demeci.
BAŞKAN — Son gençlik olayları ve bu
olaylar karşısındaki davranışlar hakkında gün
dem dışı, Sayın Kâmil Karavelioğlu, buyurun.
KÂMÎL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Sayın arkadaşlarım, tekrarından kaçınarak
teessürlerimizi ve görüşlerimizi, alınması gere
ken tedbirleri arz etmek istiyorum.
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Dün 31 Martın bir yıl yönümünde, yeni bir
31 Mart yaşadık. Atatürk Cumhuriyetinde ve
S2 yıl geçtikten sonra, bundan daha acı bir olay
düşünülebilir miydi? Bu saldırıları sebepleriyle
incelediğimizde çoğalan cinayetleri Hükümetin
uyguladığı politikanın, tabiî başarısız politika
nın, tabiî bir neticesi olarak görüyoruz. Ger
çekte Hükümetin asıl görevi, kanun dışı harek s Mer kimden nereden gelirse gelsin, Devlet
gücüyle, kanun içinde önlemek olmalıdır. Hal
buki Hükümet, kendilerini sağcı olarak tanıtan
bir kısım örgütleri maddi ve mânevi yönlerden
desteklemekte; onların saldırılarım teşvik et
mekte, korumakta, onların yanında yer almak
tadır. Bunları solcu eğilimleri temsil eden
grupların üzerine ©aldırtarak kendisi, bizzat
kendisi ianarşiye sebebolmaktadır. Şimdiye ka
dar cereyan eden olaylar bu görüşlerimizin sa
yısız delililerini taşır. Konya, Kayseri, Kanlı
Pazar, Yıldız Teknik Okulunda işlenen cinayet
ler... Hükümet kuvvetlerinin gözleri önünde,
hattâ himayesinde cereyan etmiştir. Hattâ
Tavlan Özgür olayındaki gibi, polis eliyle işle
nen cinayetlerin faillerinin bugüne kadar mey
dana çıkarılamamış olması, bu görüşlerinizi tanıklıyan başka bir delildir.
Bütün bu kanlı olaylar, basın, üniversite ve
Meclislerce yapılan uyarmalar, Hükümeti bu
yanlış politikasından çevirmeye muvaffak ola
mamıştır. Nitekim son haftalarda yurdun de
ğişik yerlerinde çıkan olaylar karşısında Hüjkünut aynı davranışın içinde bulunmaktadır.
Eraırum'da tahrik edilmiş bir vatandaş grupu
şehir içerisinde bâzı hâdiselere sebebolduktan
sonra, Atatürk Üniversitesine ve gençliğe kar
şı yönelmişlerdir. Bu kanun dışı olayın [kar
şısında derhal ve süratle Hükümet kuvvetleri
yer alması lâzımgeldiği halde bir kısım halkın
yaptığı hareket bu kürsüden bütün Erzurum
halkına maledilerek övülmüştür, yerilmemiştir. tşte Hükümetin politikasının Mr delili de
böylece tezahür etmiştir.
Ankara'da Atatürk yurduna baskın yapıla
rak yurt işgal edilmiş, yurtta oturan çocuklar
dışarı kovulmuşlar ve yundun adını değiştirmiş
lerdir ; polisin tutumu pasiftir. Türk Ocağı ay
lardan beri aşırı bir grupun taarruzlarına yuva
yapılmıştır. Herkesin dikikatinî çeken bu olay
sadece polisin tasvibinde kalmıştır.
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Bütün bunlar Hükümetin devam eden yanlış [ dışında tamamiyle redde mahkûm bir hale geldiği apaçıktır. Mesele öğrencilerin okul ve fa
politikasının tezahürlerinden sadece birkaç ta
külte idaresinden bâzı istekler ileri sürüp tanesidir. Silâhlanmış, silâhlandırılmış eylem
lerle fikir mücadelesi yapılmasına karşıyız ve S lepte bulunurken, arkasından boykot ve işgal
halini almış, bir müddet birkısım çevreler bu ha
özellikle Hükümetin burada taraflı davranışı
li de benimser görünmüşler ve bu yolda uzun ve
nın tehlikelerini artık idrak etmesini bekliyo
çetin mücadele ve münakaşalar cereyan etmiş;
ruz. Anarşi yaratarak Devlet idare edilemez.
devam eden kanunsuz hareketler ağır suçlara
Öğrenciler arasıma tahrikçiler sokarak üniver
müncer
olunca bir kısım talebe hareketi karşı
sitelerde olay yaratan Hükümet politikasını as
sında,
bu
çevreler de ilk düşüncelerinden vazge
la tasvibetmiyoruz. Gençleri birbirine kırdır
çip
hareketlerin
millî menfaatlere ağır darbe
makta kimsenin faydası yoktur. Hükümetin
haline geldiğini görerek meseleyi kınamaya
güçsüzlüğünü örtmek için izlediği bu politika
başlamışlardır. Bu görüşlerin içinde, elbette bu
yı, Millî Güvenlik Kurulunun da olayları
tahribata sebebiyet verenlerin masum istekleri,
derinliğine ve yendien asıl sebepleriyle incele
birtakım mihrakları istismarda gecikmediler.
diği zaman tasvibedeceğine inanamıyoruz. İş
Bu hareketin başına geçip kendi tabirleriyle bir
lenmiş ve katili meçhul cinayetlerle beraber son
örgütlenmeyi ihmal etmediler.
olayları yeni baştan Mil'lî Güvenlik Kurulu in
celerse, Hükümetle mutabık olmıyaoağını ve
Değerli arkadaşlarım, bugün yüksek tahsil
bu kararını Hükümete bildireceğini umuyoruz.
gençliğinin kendisi huzursuz, üniversite idare
Hükümetin bu politikası rejime itibar kaybet
cileri ve hocaları huzursuz, öğrencilerin velileri
tirmiştir. Hükümetin aczini ortaya koymuş
huzursuz, memleket baştan başa huzursuz; Yü
tur. Millî huzurun bozulmasına sebebolmuştur.
ce Heyetiniz de huzursuz. Neden olmasınlar?
Rejimi anarşik bir ortama itmiştir. Bütün bun
îleclen olmıyalım?
ların sorumlusu Hükümettir. Hükümetin, em
Değerli arkadaşlarım, talebe hareketi diye
niyet kuvvetlerini meyline göre görevlendirmesi
v
ugim memlekette haklı bir hareket yok. Buyanlıştır, savunulamaz. Siyasi sorumluluğumu
Tü'n ortada, cinayetlerle her gün sona ermekte
zun bir gereği olarak, Anayasamızın inançlı
olan bu memleketin kaderine, varlığına, istikbekçileri olarak Hükümeti uyarmak istiyoruz.
"-•a1.me saldıran cürüm teşkilâtı faaliyette. Bu
Siyasi emelleriniz için rejimin kaderiyle oyna
b a rekat karşısında, 50 yıldan beri büyük Türk
mayıyız. îster sağdan ister soldan gelsin. Ana
Milletinin kaderinde hizmeti olan başta büyük
yasa hudutları içinde ve kanun sınırları içinde
btatürk ve onunla bu Dünyadan göçiıp giden
davranışlarınızı hâkim kılınız. Kanunları her
büyüklerimizin ruhları olmak üzere bu memle
kese karşı eşit ve tarafsız uygulayınız. Devle
keti onlardan emaneten alan bizler, yeniden
T
tin itibarını koruyunuz, Devleti güçlendiriniz.
ürk Milletinin evlâtları olarak sivil, asker,
Teşekkür ederim.
Tene ihtiyar, kadın erkek hepimiz demokratik
rejimin korunması yolunda, hukuk düzeninin
7. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın; üni
devamı yolunda birleşmemiz gerekli olduğu ka
versitelerde cereyan eden olaylara dair demeci.
naatindeyim.
BAŞKAN — Son olaylar sebebiyle Sayın
Talebe hareketleri dünyanın her tarafında
Ömer Ucuzal, gündem dışı olarak buyurunuz.
oldu, oluyor ve olmakta da devam ediyor. Mü
şahede ve bilgilerimiz, ki o yerlerde pervasız
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
ca vatandaşların ne malı, ne de canı tahribata
kan, değerli arkadaşlarım; bir kısım yüksek
trhsil gençliğinin son yıllarda, bir nisbet dâhi I ^ısruz kalmamıştır ve kalmamaktadır; o yerlinde, masum arzuları ifade ile birtakım kanun I lerdski talebe hareketlerinde silâh kullanılıp ci
nayetler işlenmemektedir. Bu hareketlerin en
suz hareketlere girişip, her geçen gün bu hare
ketler ta-mamiyle kanunsuz yollara sapmış, böy büyüğü hepinizin hatırladığı gibi Fransa'da olmu^tur. Fransa'da talebe hareketlerine milyon
lece hareketin başlangıcında ileri sürülen ma
larca da işçi katılmıştır. Yine böyle bir tek cisum istekleri kısmen makul gören çevrelerin,
bugün üniversite ve yüksek okullann içinde ve I riayetten bahsedilemez. Burada şunu şükranla
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arz edeyim ki, bizim işçi kardeşlerimiz böyle
bir kötü hareketin içerisine girmemişler, aksine
bu kötü hareketleri, bu cinayetleri kınamakta
devam etmektedirler.
Değerli arkadaşlarım, tekrar ediyorum, bu
gün yüksek tahsil gençliği huzursuz, üniversite
ve yüksek okul idarecileri huzursuz öğrenci ve
lileri huzursuz, memleket baştan başa, Yüce He
yetiniz huzursuzsunuz.
O halde bu huzursuzluğu yaratan mihrak
belli. Bu belli mihrakları 1961 Anayasasının ge
tirdiği hürriyetleri suiistimal ede ede, hakkın
suiistimali himaye edilmez duruma gelmiştir.
Men ele ne iktidar meselesi, ne partiler meselesi.
Mesele partiler üstü, gruplar üstü bir mesele
haline gelmiştir. Çok yakın misalini bugün Yü
ce Meclisin çatısı altında yaşamaktayız. Ana
yasada değişiklik yapma yönünden partilerin
bir araya geldiği bu iyi günlerde, bu kötü hare
ketleri dur diyecek, yine Anayasamızın hüküm
leri dairesinde hukuk nizamını kuracak bir yo
lu seçelim; gelin bütün arkadaşlar bir arada
ne masum vatandaşımızın ölümünü, ne masum
vatandaşın malının yağma edildiğini, ne büyük
Türk Milletinin huzursuzluğunu seyredelim.
Gün geçmeden bunları ortadan kaldırmak için
elele verelim. Yine bir hukuk nizamını tesbit
ederek bu meselelere biran evvel dur diyelim.
Konuşmamı burada bitirir, Yüce Heyetinizi
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.)
(9. — İstanbul Üyesi Fikret Oihıdoğan'ın;
üniversitelerde cereyan eden olaylara dair de
meci.
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parti adına yaptığımız konuşmalarda bütün
açıklığiyle belirttiğimizi bir kere daha hatırlat
mak istiyoruz. En son örneği, 1970 malî y-.te Büt
çe kanun tasarısının tümü üzerinde yapt^ğmus
konuşmada vermiş bulunuyoruz. 1969 yfa içinde
tam 49 toplumsal olaym cereyan etiighû ve bu
olaylarda o tarihte 9 kişinin öldüğünü ifaJe et
miştik. Yine bu konuşmamızda bütün bu top
lumsal olayları tarih tarih, teker teker zikret
tikten başka hangi nedenle doğdukları üzerinde
ve bundan sonra da devam edecekleri hakkında,
kesin bilgi vermiş idik. Ama iktidar mensupla
rı, özellikle asayişten ve âmme nizamından me
sul olanlar, bu kürsüden yapılan ya da dışarıda
değişik çevrelerden gelen bütün uyar<kra, san
ki bir mahsus maksatla kulak tıkamakta ısrar
ettiler ve en ucuz ve kolay yolu tuttular. Top
lumsal olayların toplumsal neden erine eğilme!:
şöyle dursun, elden gelirse bunların bir avuç
insan tarafından suni olarak, kapsız ve STif bir
takım doktriner sonuçlar elde etmek için çıkan îmış olaylar olduğunu ifade etmekle, önce Hü
kümet, Devlet vekariyle telifi kabil olmıyan,
ağırlıktan uzak bir anlayış içinde kaldılar; son
ra mütemadiyen, ki biraz evvel ele konudan bir
arkadaşımızın ima ettiği gibi, belli esvrolere ve
onların tahriklerine bu hâdiseleri bağbyarak
toplumsal olayları böylece üstlerinden at?r-?.ya
çalıştılar. Bu büyük bir tedbirsizlik idi.
Sanıyorum ki, şimdi, benden senra bütün bu
konuşmalara cevap verecek yetkili Hükümet
üyesi, hiç şüphe yok ki, bir miktar umumi söz
den sonra, meselâ hâdiselerin adalete intikal et
tirildiğinden falan bahsettikten sonra, olaylar.'n
toplumsal menıbaı ve menşei üzerine eğiîmiyscekler; Türkiye'de mevcut dengesizlikleri ve
toplumsal bozuklukları bir tarafa itecekler, bel
li çevrelerin ya ima, ya resmen, belli kişilerin
baslarının altından çıkmış suni yapıtlar gibi
gösterilmesi yoluna sapacaklar. Buna şimdi şu
anda varlığımın canlı olduğuna inandığım gibi
inanıyorum.

BAŞKAN — Ankara'da cereyan eden kanlı
olaylar hakkında Sayın Gündoğan, buyurun.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım; birkaç gündür
Ankara'da cereyan eden olayların dün aldığı şe
kil, bu ülkede yaşıyan bütün insanları can evin
den ilgilendirir, üzerinde çok uzun düşünmeyi
icabettirir mahiyette bir olaydır. Fakat hemen
ilâve edelim ki, öğretim görevlisi teğmenin ölü
Halbuki bundan bir fayda sağlıyanıadıklan >
mü ile sonuçlanan bu olaylar ne ilktir, ne de ye
tecrübeyle sabit olan iktidar, hiç olmazsa bun
nidir. ülkemizde bir süreden beri bu kabîl
dan sonra hakikaten bu toplumsal olayların, bu
olaylar biribirini kovalamakta ve hepsi de he
başkaldırışların, bu mücadelelerin, bu dövüşle
men dünkü olay gibi insan hayatı bakımından
rin, bu kanlı sonuçlu hareketlerin gerçek neden
en fecî sonuçla bitmektedir.
lerine, toplumsal köklerine inme yolu tutyalar,
Bir süreden beri olagelen olayların olagele- : sanıyorum hem kendilerine, hem ülkeye ve hem
de belki dünya barışma - tâbir caizse - hizmet
ceğini bu kürsüden defalarca nıensubolduğumuz
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etmiş olacaklar. Ama sanmıyorum. Çünkü bu
olayları belirli çevrelerin başlarının altından
çıkma, bir tahrik eseri sayma yoluna devam et
mekte büyük faydaları var. öyle diyecekler;
bir taraftan böyle dedikleri için efkârı umumiyeyi şartlandıracaklar, bir taraftan kanlı JT azar
olayında olduğu gibi, daha da ileri giderek mu
kabil halk hareketi varmışçasına birtakım ter
tiplerin içine girecekler ve sonuçta kamu oyu,
bu toplumsal olayların onların anladıkları gibi
toplumsal dengesizliklerden değil, birtakım tah
rik yuvalarından neş'et ettiğine inanacaklar.
Yani yine rüzgâr ekmekte devam edecekler
ama yine fırtına biçmeye mecbur kalacaklar.
Açıkça ve kesinlikle ifade edelim. Biz Türkiye'
de toplumsal olayların nedenlerinin şu veya bu
zümrenin veya kişinin veya siyasal örgütün ba
şının altından çıkma, suni olarak yaratılmış
olaylar olmadığına, bu toplumun bünye bozuk
luklarından, bu düzenin köklü dengesizliklerin
den ileri geldiğine kaaniis. Halledilmesi için gös
terilen yollar bâzı çevrelerin çıkarlarının aley
hine olabilir. Ama bütün Türk Milletinin in
sanca yaşamasından, huzur içinde yaşamasın
dan, kanun ve hukuk nizamı içinde teminat al
tında yaşamasından mesul olan iktidarların, ya
kasten ya da ihmalleri yüzünden koydukları
yanlış teşhisler yüzünden Türk halkının bun
dan daha fazla ıstırap çekmeye mahkûm edilme
sine imkân bırakılmamalıdır.
Bu olaylara ciddî, bilimsel bir niyetle ve zih
niyetle eğilmenin zamanı gelmiş ve geçmiştir.
Olayları belli çevrelere ya da doktriner anlayış
lara bağlamakla geçiştireceğini sananlar, böyle
yapan diğer emsalleri gibi tarihte belli sonuç
lara ülkeyi götürmekten mesul olmakta devam
edeceklerdir. Mesuliyetleri de ağırlaşmakta de
vam edecektir. Saygılar sunarım. (Alkışlar)
9. — İçişleri Bakanı Haldun MenteşeoğhCnun; üniversitelerde cereyan eden olaylar hali
kında konuşan üyelere cevabı
BAŞKAN — Hükümet adına gündem dışı
konuşmalara cevap vermek üzere, Sayın içişleri
Bakanı Haldun Menteşeoğlu buyurun.
İÇİŞLEEİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; benden evvel gündem dışı konuşma
yapan arkadaşlarıma cevap arz etmeden evvel,
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dünkü öğrenci çatışmasında sebepsiz vefat eden
ve vefatını teessürle karşıladığımız değerli öğ
retim üyesine Tanrı'dan rahmet diliyorum ve
ailelerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum.
Muhterem arkadaşlarım, konuşan arkadaş
larımızdan kimi hâdiseleri gayet objektif ölçü
ler içinde alarak mütalâalarım beyan ettiler,
çözüm yollarına işaret ettiler. Bâzı arkadaşla
rımız da kendilerinin şahsi kanaatleri ve eğilim
leri ölçüsünde meseleyi bütün yönleriyle görmeksizin, sabit fikirler istikametinde eski mü
talâalarını tekrarladılar ve bazan da gerçekleri
tahrif ettiler.
Muhterem arkadaşlar, cereyan eden hâdise
leri gayet objektif olarak, realist olarak, sebep
leriyle beraber huzurunuza takdim etmek benim
görevimdir, isterdim ki, her vesile ile Hüküme
timizi tenkidin, sınırlarını aşan bir hücum çer
çevesi içinde konuşan arkadaşlarımız, meseleyi
bütün yönleriyle, dün cereyan eden hâdiselere
tekaddüm eden bâzı hâdiseleri de dikkate alarak
dile getirmeliydiler. Talebe hareketleri dün ve
ya evvelki gün mü başladı Hayır. Türkiye Dev
rimci Gençlik Teşkilâtı Federasyonunun DEV GfENÇ in bir siyasi partinin bir kanadı ile iş
birliği yaparak Mart 1970 yılında tesbit etmiş
oldukları bir strateji ve taktiğin uygulamaları
dır, bunlar. Haftalar, kampanyalar açmak,
okullar, fabrikalar, araziler işgal etmek, mala
.ve cana tecavüzü kabul eden bir kararın tatbi
katıdır, bunlar. Açtıkları bir bağımsızlık hafta
sı içinde Ankara'da ve istanbul'da cereyan
eden olaylar olmuştur. Bunların üniversite re
formu ile, üniversite gençliğinin meseleleriyle
uzaktan ve yakından bir alâkası olmadığı aşi
kârdır. Bu ayrı bir hayat tarzı felsefesini be
nimsemiş insanların 1961 Anayasasının geniş
hak ve hürriyetlerinden faydalanarak Büyük
Türk Devletini ve Büyük Atatürk'ün büyük
eseri olan Türkiye Cumhuriyetini yıpratmak
için girişilmiş hareketlerin tezahürleridir. Bu
nun içindir ki, biz hangi uçtan gelirse gelsin;
ister aşırı sağdan, ister aşırı soldan gelsin, her
kanunsuz hareketin karşısındayız, her anarşik
hareketin karşısındayız ve kanunları hâkim kı
lacağız derken, bu hâdiseler karşısındaki poli
tikamızın temel fikrini ortaya koyduk ve her
vesile ile de koymaktayız.
Şimdi geliniz, bu hâdiseler karşısında bu te
mel fikir ve inancımızın dışında bir davranışı-
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mız olmuş mu ona bir bakalım; «Bağımsız Tür
kiye» diye Atatürk Cumhuriyetine en büyük
hakareti yapan, «Sosyalist Türkiye» diye 1961
Anayasasının getirdiği rejimi değiştirme kastı
nı güden, «NATO ya hayır, millî demokratik
mücadele» diye sloganlar altında sokaklarda ko
şan, vatandaşa, başkasının malına tecavüz eden
lerin, öğrenci olma niteliğini ifade eden bir
mânasını ve değerini bulmak mümkün müdür?
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Bir arkadaşım, «toplumsal hareketleri deI rinliğine inmeden, satıhta kalarak bilimsel tarz! da sebeplerini incelemek, çarelerini öyle bul
mak lâzımdır» buyurdular. Eğer bundan kasıt
ları üniversite reformu ise kendisi ile berabe
riz; çalışmalarımız sonuçlanmak üzeredir. Huj surunuza bir üniversite reformu Kanunu gelej çektir. Ama, şu arz ettiğim hâdiseler silsilesij nin ne üniversite reformu ile ne de öğrenci ta
lep ve ihtiyaçları ile uzaktan ve yakından bir
ilgisi yoktur. Eğer bu bahsedilen düzen deği
şikliğinin mücadelesinin işaretleri ise, kanunj suz ve gayri meşru olduğu için hepimiz bunun
karşısında olmamız lâzımdır.

İstanbul'da Teknik üniversitede ismini söy
lediğim, «DEV - GENÇ mensuplarının hazırla
dığı bir formdan sonra, kendisini yetiştiren ho
calarına çeşitli hareketler yaparak saldıran ve
birçok müesseselerin camlarını kıran, ilân ku
lelerinde tahrip yapan kimseleri bir öğrenci bu
Düzen değişikliği sloganını kullanan arkanalımının veya mevcut düzen sıkıntısının bir i dağlarımız bu kürsülerde beyan etmişlerdir.
buhranı olarak, bir hak talebinin ifadesi olarak | Bu düzen, Anayasa rejimi içinde düşündüğütesbit etmeye, değerlendirmeye imkân var mı? j müs bir reform ve ıslâhattır. Eğer, mevcut Ana
yasa hükümlerini çiğniyen bir düzen değişikliAnkara'da ellerinde molotof kokteyli ile ma
|
ği
kasdediliyorsa; zannediyorum ki, bu çatının
ğazalara, haber merkezlerine tecavüz eden, Türk
!
altında
bunu kabul edecek hiç kimse yoktur;
polisinin üzerine taşlar atan, hakaret eden so
kak eşkıyalarını Atatürk gençliğinin en küçük i çünkü, kabul edersek kendimizi ve bu kürsüm
j den yaptığımız yemini inkâr etmiş oluruz.
vasfmı taşıdığını kabul etmek mümkün mü?
Muhterem arkadaşlarım, 21 günden beri isistanbul üniversitesinde rektöründen aldı i tanbul'da Ankara'da, Erzurum'da ve izmir'de
ğı bir randevu icabı rektörlük binası önünde
cereyan eden hâdiseler, biraz evvel kaynağını
bekliyeıı rnâsum insanlara azılı katillerin bile te I verdiğim teşekküller tarafından organize edilreddüt edeceği bir tavrı takınmaksızm, fütur | mistir, teşvik ve tahrik edilmiştir, plânlanmış
suz, üzerine tabancalarını boşaltanların üni
tır, karara bağlanmıştır ve uygulama safhasına
versite reformu ile Türkiye'nin kalkınması veya
intikal etmiştir.
Türkiye'nin bir meselesinin çözümü için yap
Bugünden sonra da devam edecektir. Nisan
mak istedikleri bir mücadelenin mânasını iza !
|
ayında
da buna benzer hareketler devam edefe etmek mümkün mü?.
I çektir. Yüksek huzurunuzda bunu ifade etmek
Dün teessürle burada ifade ettiğim, değer ! istiyorum. Çünkü aldıkları karar budur. Mala
li öğretim üyesinin vefatından sonra, Dil Tarih i ve cana tecavüzü karar altına almış olan bir
ve Coğrafya Fakültesinin önünde toplanarak i teşekküldür ve bunun genel başkanı Türk Milkanunsuz yürüyüş yapmalı istiyen ve bu yü \ letini ve Türk Ordusunu isyana teşvik suçunrüyüş karşısında Türk polisi, «öğretim üyesini | dan askerî mahkeme tarafından tevkif edilmişvuran yakalamıştır, teessürünüze iştirak edi ! tir. Halen cezaevindedir. Devrimci Gençlik Feyoruz, yarın büyük bir cenaze merasimi yapı j derasyonu Genel Başkanı.
lacaktır, eğer zafer anıtına bir çelenk koyaŞu özetle ifade ettiğim beyanlar karşısında
caksanız, bir ihtiram vazifesinde bulunacaksa- i tahmin ediyorum ki, cereyan eden hâdiseleri silnız 10 - 15 arkadaşınızı ayırınız, size yardımcı : şilesi manzumesinin sebepleri ortaya çıkmış
olacağız» tarzındaki telkinlerine rağmen, Pan j bulunuyor.
Amerikan'ın camlarını kırmak gibi, hakkın sı I
Sayın ismen, «Hakların, hürriyetlerin kısıtnırlarını aşan tecavüzkâr bir hareketin içine i lanamıyacağını» beyanettiler. «Zonguldak'ta,
girenlerin Türkiye'nin hangi meselesinin çözü \ Karabük'te bâzı öğrencilerin, yahut kişilerin
mü için mücadele ettiğini kabul edebilir misi I tevkif edildiğini» söylediler. Bilmiyorum öğrenniz?.
I ci tâbirini kullandılar mı? Bunlar biraz evvel
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ismini söylediğim federasyona mensup üniver I yasasının getirdiği rejimi devirtmiyeceğiz. ( Bra
vo sesleri, alkışlar)
site talebeleridir. Karabük'te ne işi var, Zon
Sayın Karavelioğlu, 31 Mart hâdisesinden
guldak'ta ne işi var? işte ideolojilerinin propa
bahsetti. Gerçekte dünkü vaka hepinizin bildi
gandalarını yapmak için gittiler, beyanname
ği gibi ayın 9 undan beri devam ©den ve ayrı,
dağıttılar, zabıta tuttu, adalete teslim etti, Türk
ayrı eğilimlere sahibolan, üniversite içinde ce
hâkimi de kendisini tevkif etti.
reyan
eden öğrenci çatışmalarıdır. Bu ayrı eği
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Dağıtmadan.
lime
sahibolan
insanların, birbirlerine üniversite
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEiçinde kullandıkları tabancalar sonunda ma
OĞLU (Devamla) — Tevkif etti. Bu tevkif hâ
sum bir eğretim üyesinin vefatından ibarettir.
disesinde bağımsız Türk adaletinin.
Arkadaşımız «bu başarısız bir politikanın
BAŞKAN — Sayın İsmen, rica edeceğim
uygulanmasının sonuçlarıdır» diyor. Üniversite
müdahale etmeyin.
nin içinde birbirlerine tabanca bıçak çekerek
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEkavga edenlerin sorumluluğunu hükümete yük
OĞLU (Devamla) — Bağımsız Türk adaletinin
letmek mümkün mü? Hangi sebeple, hangi hu
vermiş olduğu bir kararda icranın ne dahli, ne
kuk kaidesi ile bu isnadı yapabilirsiniz? Biz
yetkisi olabilir. Bunu bir parlömanter arkadaşı
suç işlenmeden üniversiteye re'sen girmeyiz, gi
mın bu kürsüden ifade etmesini büyük üzüntü
remeyiz. Suç işlenmeden önleme tedbiri olarak,
ile karşılıyorum.
mâni zabıta tedbiri olarak üniversite idarecile
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Bftmiyorrinin talebi ile gireriz. Suç...
duı\
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Vazi
Cinayet
de bu müsaadenin içinde mi Sayın Ba
felidir.
kan?
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Bilse ko
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEnuşmaz.
OĞLU (Devamla) — Müsaade buyurun arz
BAŞKAN — Sayın Tığlı, lütfen.
edeyim. Ben sizleri rahatlıkla dinledim.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞESuç işlenmişse, suçlular iltica etmişse, oraya
OĞLU (Devamla) — Diyorki «bunlar demok
gireriz, adlî zabıta girer, savcının emri ile. Üni
ratik hak mücadelesi yapıyorlar». Türkiye'de
versite özerkliği de bu iki nirengi arasında ta
demokratik hakları Anayasamız tanımamış mı,
rifini ve mânasını bulmaktadır. Bugün, bu an
bir mücadele bahis mevzuu olsun? 1961 Anaya
layış İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik
sası insanın bütün temel haklarını en geniş sı
Üniversitesi, Erzurum Üniversitesi ve Ankara
nırları içinde derpiş etmiş. Ne hakkın mücade
Üniversitesi tarafından da benimsenmiş bulun
lesini yapacağız? Mücadele bir şeyi elde etmek
maktadır. Binaenaleyh, özerklik istismarı ar
için yapılır. Anayasamız bütün bu hakları ta
tık tamamiyls ortadan kalkmıştır. Bu sarihtir.
nımış ve de en geniş bir şekilde tanımış. Yap
«Hükümet, bir grupu desteklemiştir, teşvik
makta oldukları hareketler bu kadar geniş olan
etmiştir, hattâ bunların faillerini bulmamıştır.»
hak ve hürriyetin sınırlarına tecavüz etmek ve
dediler arkadaşımız. Bu kürsüde, Millet Meclisi
onları suiistimal etmek demektir.
kürsüsünde bendeniz ve Sayın Başvekil, bu ko
Bu gibi menşelerini hepimizin bildiği, bir*
nuda bu işlerin hesabını verdik. Şimdiye kadar
asırdan beri kullanılan bir felsefenin kırıntıla
cereyan etmiş olan hâdiselerde sadece Taylan
özgür'ün faili, kütle içinde vefat etmesi, öldü
rını ifade eden sözlerle Türk efkârı umumiyerülmesi dolayısiyle bulunamamıştır. Onun dı
sini kandırmaya imkân yoktur.
şındaki hâdiselerin bütün failleri bulunmuştur.
«Hak ve hürriyet teminat altına alınmalı
Dün öğretim üyesini vurmuşlar, yarım saat son
dır» diyor. Hak ve hürriyetler bugünkü 1961
ra Türk Ocağının altında yığınak halinde ol
Anayasası ile teminat altında değil mi? Bunu
dukları öğrenilmiş, girmiş Türk Zabıtası, 50 si
iddia etmek mümkün mü? Eğer değil diyorsa
ni
de yakalamış ve adalete teslim etmiş. Bun
nız, Anayasa rejiminin karşısında olduğunuzu
dan
evvel de aynı yere yaptığımız istihbarat
kendiniz itiraf ediyorsanuz. Eğer öyle iseniz
biz de sizin karşınızdayız ve asla size 1961 Ana- i sonunda girmişiz. Nerede bir suç işleme hali
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varsa, nerede bir suç aleti depo edilmişse, öğre
nebildiğimiz an, kararlar almak suretiyle ora
ya girmişizdir. Yurtları böyle aradık, akademi
ye böyle girdik, üniversiteye, fakülteye böyle
girdik.
Arkadaşımız, «Türk Ocağı aranmamıştır.»
dediler, iki defa aranmıştır, arkadaşlar. Biri da
dün aranmıştır ve suçun faili orada yakalan
mış, götürülmüştür.
«Silahla fikir mücadelesinin karşısındayız.»
buyurdular. Aynen biz de öyleyiz. Fikirle mü
cadelenin fikirle olacağını, silahla olmıyacağını, kaba kuvvetle olmıyacağım, kaba kuvvetin
karşısında kanunların hâkim kılınacağı inan
cındayız. Ve politikamın bu anafikre dayanmak
tadır. Tatbikatımız da böyledir; kanunlar eşit
uygulansın. Bir hâdise gösterebilir misiniz ki,
şu veya bu eğilimlidir diye hâdiseye yaklaşma
mışız, Türk Zabıtası vazifesini
yapmamıştır?
Bir misal göstermek mümkün değildir. Zaten
olsa idi, arkadaşımız tereddütsüz bunu göste
rirdi.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Çok.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTFS*!OĞLU (Devamla") — Çok demek bir şey değil.
Zaman ve mekân tâyin edeceksiniz.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Zabıtlar onlarla dolu.
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —
Konya, Kayseri, Erzurum hâdiseleri.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN M^NTE
S^OĞLU (Devamla) — Evet. Onların bütün fa
illerinin yakalandığı söylenmiş, hesabı veril
miştir. Ben son hâdiseleri tekrar ifade ediyorum.
Son aylarda cereyan etmiş olan hâdiselerle Türk
zabıtasının kanun dışı bir hareketini söylemek
mümkün değildir. Bütün icraatımız meşruiye
tin içindedir. Kanun sınırım aşmamıştır. Za
bıta vazifesini yapmıştır. Ama, dün faili yakalamasa idik, sözlerinizde haklı olabilirdiniz.
Anında girmişiz, yakalamışız, adalete teslim et
mişiz. Bu hareket tahmin ediyorum ki, tenkid
edilecek, hücum edilecek bir hâdise değildir.
Ama, ayrı bir görüşün, ayrı bir felsefenin, poli
tikanın sahibi bulunuyoruz. Eibetteki görüş
farklarımız olacaktır. Ama realiteleri tesbitte
felsefelerden ziyade fikirler ve vicdanlar rol
oynıyacaktır. Biz anarşi vasatı yaratmak isti-
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yen ve bu anarşi vasatı içinde Türk Devletini
yıpratmak istiyenlerle mücadele ediyoruz. Bir
değerli arkadaşımın ifade ettiği gibi, bu müca
dele bir asgari müşterektir. Geliniz burada bir
leşelim diyoruz. Bunu dört ay evvelki konuş
mamda, bütçe vesilesiyle yaptığım konuşmada,
Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşmada ifa
de ettim; bırakınız biribirimize haksız ithamlar
da bulunmayı, bunlardan vazgeçelim. Bu Ana
yasa rejiminin devamını istiyorsak, bunun kar
şısına çıkan aşırı uçlarla mücadelede birleşe
lim, gücleşelim. Yine bir kere daha ifade edi
yorum. Bu noktada gayet samimîyiz. İştirak
edecek olan teşekkülleri ve arkadaşlarımızı has
retle bekliyoruz.
«Rejimin kaderi ile oynamayınız.» diyor ar
kadaşımız. Rejimin kaderi ile oynayanlarla be
raber mücadele edelim diyorum. Biz rejimin ka
deri ile oynayanların karşısındayız. Diyoruz ki,
bunlar birer taktik, bunlar birer strateji, bun
lar şu felsefenin insanlarıdır, diyoruz. Gelinin
bunların karşısında beraber mücadele edelim,
beraber tedbir alalım. Kanuni tedbirlerini, diğer
idari tedbirlerini, sosyal tedbirlerini, kültürel
tedbirlerini alalım diyoruz ve bunu samimiyetle
söylüyoruz. Ama bir araya gelsek de, gelmesek
de, biz bunları teker teker, kanun haysiyetini ta
şıyanları yüksek huzurunuza getireceğiz, en kı
sa zamanda.
Biz Türk Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti
ni itibarlı kılmak hususunda iktidara geldiği
miz günden beri büyük bir dikkatin ve itinanın
sahibi olduk ve olmaya devam ediyoruz. Ama,
biz bu Devleti kurduk deyip de, Devleti yıkmak
istiyenleri savunur bir tavrın içine girersek, bü
yük Türk Milleti bizi affetmez. Onun için bütün
açık kalblilikle, mesuliyetimin idraki içinde ve
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bir üyesi ola
rak, bir kere daha ifade ediyorum; anarşik ha
va yaratmak istiyenler meydandadır. Bunların
Türkiye'nin hiçbir meselesinin çözümü ile ilgisi
yoktur. Bırakınız Dev - Genc'i, bırakınız Dev Güc'ü, Türlüye Cumhuriyetini, Atatürk'ün bü
yük Cumhuriyetini, onun büyük sözü gibi «ile
lebet» yaşatmakta hep beraber olalım.
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.)
ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Baş
kan, Bakana bir sual sormak isterim.
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kanı buyurunuz. Sayın İçişleri Bakanının gün
dem dışı cevaplandırmadığı hususlar için bu
yurunuz.
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum Milletvekili) — Sayın Başkam, muhte
rem senatörler; gündem dışı ilk konuşmayı ya
pan Sayın Suphi Karaman, 1 Nisan 1970 ta
rihli bir gazetenin 4 ncü sayfasında bir güreş
yayınında, halkın deyimi ile, bir pehlivan tef
rikasında, çıkan ve hepimizin de dikkatini çe
ken, doğruluğu Türk basınında derhal redde
dilen bu konuda, çeşitli yetkili arkadaşlarımı
zın, her siyasi tandansdan arkadaşlarımızın,
basın mensubu arkadaşlarımızın gereîken cevabı
verdikleri, ilgili araştırma Icurumlarının üze
rinde önemli durduğu, bir konuyu, her halde
sırf bu kürsüden Türkiye hakkında yanlış bir
tablo, bir imaj çizebilmek maksadiyle ayın
1 inden, bugün üzerinden 13 gün geçmiş olanas'ma rağmen, bugün kürsüye getirdiler. Muhte
rem arkadaşımız her halde bunun cevabını okuınadıHar. Yüksek tirajlı bâzı gazetelerimizin fık
ra sütunlarında dahi münakaşa edilen, üzerin
de çeşitli, sert ve haklı tepkiler uyandıran bir
yazının, hele dünkü gün Üniversite olayları ve
memleketin tansiyonunun yüksek olduğu bir
zamanda, kendisinden sonra - şimdi aynı sıra
larda oturan, bilmiyorum fikir olarak da aynı
10. — Devlet Bananı Turhan Bilgin'in; Tabiî
sırada mı oturuyor? - Türkiye işçi Partisi men
Vye Suphi Karaman'ın gündem dışı demecine ce subu arkadaşımızın fikirlerini bir nevi daha ge
vabı.
nişleten bir beyanda bulundular.
BAŞKAN — Sayın Bakan siz de gündem
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabu üye) — Sa
dışı konuşmak istiyorsunuz. Zannedersem ilik
yın Başkan, Bakanın sual sorma hakkı var mı?
'İronuşmayı yapan Sayın Karaman'ın, Atatürk
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Anaya
hakkındaki yazıları içişleri Bakanı tarafından
saya saygılı olacaksınız. Hey gidi hey.
cevaplandırılmadı. O hususa mahsus olmak üze
re, değil mi efendim?
BAŞKAN — Sayın Karaman, Sayın GürDEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
soytrak bir dakika, müdahale etmeyiniz, lütfen.
zurum Milletvekili) — Evet.
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
BAŞKAN — Çünkü, diğer hususlarda Sayın
vamla) — Her türlü reaksiyonunuza şiddetle ve
içişleri Bakanı gerekli gündem dışı konuşmayı
aynı üslup ile mukabele etmeye kararlıyız. Bunu
yaptılar.
peşin olarak söyliyeyim.
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
BAŞKAN — Sayın Bakan siz de sakin..
Gündem dışı konuşacak.
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
BAŞKAN — izin verin. Gündem dışı ko
vamla)
— Her türlü reaksiyonunuza ve her
nuşmayı Sayın Bakan yaptı.
türlü
beyanınıza
aynı şiddetle ve aynı üslup
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
içinde
cevap
vermeye
kararlıyız.
Devlet Bakanı da söz istiyor.
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —
BAŞKAN — izin verin, bitireyim konuşma
İsabet buyurursunuz.
mı. Niçin sinirleniyorsunuz? Sayın Devütet Ba

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalarda so
ru müessesesi işlemez. Gündem dışı konuşma talebedebilirsiniz. Soru müessesesi islemez.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabu Üye) —
Sizden sorsun, Sayın Başkan.
ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Baş
kan, dünkü hâdiselerde bendeniz de görgü şahi
diyim. Mesele tamamen Sayın Bakan tarafından
yanlış aksettirilmiştir. Dün saat 12,15 ten, sa
at 12,45 e kadar sokakta olan ve yüzlerce mer
mi atılan yerde Dahiliye Vekilinin bir tek poli
si var mıydı?..
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Savcıla
rı var, polise ne lüzum var?,..
BAŞKAN — Sayın Karaman, bir dakika lüt
fen.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTSŞEOÖLU (Muğla) — Sayın Başkan, böyle bir ko
nuşma varsa cevap vermek imkânını da lütfen
bana verin,
BAŞKAN — Bir dakika, sabırlı olun.
Sayın Koksal, gündem dışı konuşmalarda
soru müessesesi mümkün değildir. Ancak, gün
dem dışı bir konuşma talebedersiniz, gelir hâdi
seye ışık tutmak üzere konuşursunuz. Gündem
dışı konuşma ya yazı ile olur ya da bunu bir
önerge ile istersiniz, derhal size söz veririm.
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DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) •— Şimdi muhterem arkadaşlar, alıyo
ruz konuşmayı. Konuşmanın içerisinde burada
lendıini müdafaa edemiyecek olan, şerefli Türk
basınının gerçekten büyük tiraja sahip, hak
kında her hangi bir kötü yargıya Türk Kamu
Oyunun sahibolmadığı bir gazeteye, burada,
kanunen sahibi, imtiyaz sahibi, hepsi belli olan
bir gazeteye, «Türk halkına bolca müslümanhk
dersi veren, fakat sahibi gayrimüslim olan, bu
günlük gazete bu yayını yapabilmiştir» denr löktedir. Aynen zabıttan okuyorum. Bahsedilen
gazöte Tercüman Gazetesidir. Asgari bir mesu
liyet duygusu olan insan, bu gazetenin kanuni
sahibini, imtiyaz sahibini mutlak suretle bilir.
Aksi varit ise bunun, büyük Türkiye'de bir
gayrimüslimin de gazete çıkarmaya ve gazete
sahibi olmaya yetkisi vardır. Sanki Türkiye'de
biı gayrimüslim gazete çıkaramazmış gibi, mut
laka bir paravanizmin arkasına sığınmak gayrctimdeymiş gibi göstermek sureti katiyede, as
gari, tanınılan sıfat ile kabili telif değildir. Hele
bizimi yaşımızda olanlar, eski yazıyı dahi bilmiyen, Cumhuriyet devrinde doğmuş insanlar, Bü
yük Atatürk'e yapılan her türlü değil saldırıyı,
hürmete münafi sözü dahi şiddetle ret ve telin
eder. (A. P. sıralarından alkışlar.)
Ama, ancak şunu bilmek lâzım. Yüce Ata
türk kimsenin inhisarında değildir. Yüce Ata
türk'ü muayyen fikirlerin istikâmetinde göste
rebilmek için bir paravan olarak kullananlar
Atatürk'e saygısızlık edenlerdir. (A. P. sırala
rından «bravo» sesleri, alkışlar.)
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Devrim
paçavrası okusunlar.
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Her gün, her vesile ile bu kürsüye
çıkıp, yaş vasatisi 46 nm altında olan bir ikti
dara, mensuplarına burada şimdi okuyacağım
zabıtta olduğu gibi «baygın vaziyette, zevkten
dört köşe bunları seyrediyorlar. Adetâ bunları
himaye ediyorlar» şeklinde konuşmak bühtan
dır. Biz, bu bühtanı bize yapanlara, bunu ay
niyle reddediyoruz.
Yüce Atatürk'ün savunulmaya ihtiyacı yok
tur. Çünkü o başlı başına bir tarihtir. Yüce
Atatürk başlı başına bir Türkiye'dir.
İktidara hücum edebilirsiniz, iktidarın men
suplarına, her türlü şahıslarına ağzınıza gelen
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her türlü şeyi söyleyebilirsiniz. Ama, Yüce Ata
türk'ü tahkirin, tezyifin, tenkidin bir basamağı
haline getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri).
Evvelâ kanunlara hürmetkar olanak lâzım.
Türkiye'de bir basın hürriyetinin olduğunu ve
1960 hareketini yapanların «Türkiye'de basın
hürriyetinin olmamasını bir sebebolarak göster
diğini» bilenler bugün kanunların himayesi
«.İtanda bulunan hangi fikri, hangi siyasi gö
rüşü müdafaa ederse etsin, onu bu kürsüden
suçlamaya, hele kanunun yakasına yapışma
dığı, kanunlar dâhilinde olan bir basın organını
suçlamaya hakkı ve salâhiyeti yoktur. O kendi
kendini inkar eder. Demek ki, bugüne kadar
kendilerinin beyanları muayyen bir maksada
ulaşabilmek için bir vasıta imiş.
İşte zabıttan aldığım bir kaç cümleyi oku3'orum. «Bu ortamı yaratan, besliyen, destekliyen, bu ortamın yaratılmasına göz yuman bun
dan çıkar uman ve şimdiye kadar işlenmiş ci
nayetlerin faillerini ortaya çıkarmayan bir
zihniyet, pervasızlığın, duygusuzluğun ve so
rumsuzluğun zirvesine ulaşmıştır.»
1960 Anayasasının getirdiği tabiî senatörlük
müessesesi bu değildir; bunun münakaşasını ya
pacağım. iktidara geldiğimiz günden beri, her
siyasi parti bize karşıdır, saygiyle eğiliriz. Her
türlü fikri burada ifade edeceklerdir. Ama,
Anayasanın esprisi bu değil.
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî tiye) — Küf
reden bir insanı burada eleştiriyorsunuz.
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Bu konuşma, Atatürklün hakkında
tasvibeıtmıediğiniz bir beyanda bulunan gazeteyi
eleştirmek için yapılmış değildir. İşte okudu
ğum cümleler. Demin bir paralellik kurdum.
Kendimden evvel konuşan insanla bir pareUik
kurdum. Bunun ispatını burada yapmak ve
zapta tescil etmek için söz aldım, işte bunun,
Atatürk'ün, şu okuduğum cümlelerin, Yüce Ata
türk halikında yazılan yazı ile ne alâkası var.
Ama bir imaj yaratılmak isteniyor kafalarda;
çimdi ona da geleceğiz. Meselenin istihzaya ta
hammülü olsa soracağız, kıyamet nedir, diye.
Meselenin istihzaya tahammülü olsa, Nasrettin
Hocanın meşhur hikâyesi aklımıza geliyor. «Fa
lan ölürse bu küçük kıyamet olur, ben ölür
sem bu büyük kıyamet olur.»
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Şimdi burada kıyametten bahsediyor. Bilmi
yorum, bu kıyametten kasdettükleri mânanın ne
olduğunu Ama neyi çağrışım yaptıklarını her
kes biliyor. Ama ben bunu biraz değiştirerek
iiade edeceğim. Bu bahsettikleri kıyamet eğer
koparsa, bu çatı yıkılırsa, bunun altında evvelâ
siz kalacaksınız.
SUPHİ KARAMAN
(Tabiî Üye) — Hiç
şüphe yok, hep beraber kalacağız.
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sağa yı
kılırsa birinin, sola yıkılırsa birinin kafasına.

şuyoruz. Her iki gayri kanuni tedhiş hareket
lerini tasvibetmediğimizi beyan ediyoruz. Bir
gün buraya çıkıp bu şekilde konuşma yapan
arkadaşlarımızı, üniversiteleri bir silâh deposu
haline getirenlere, bir gün suçsuz, günahsız Çünkü suçu mahkeme tâyin eder, - insanların
üstünde sigaraların söndürüldüğü zaman, bu
kürsüye çıkıp, insanlık adına, kanun adına,
cemiyetin nizamı adına buradan söyleseydiniz,
o zaman sizi tek taraflı hareket ettiğiniz şekIbıde kınamaya bizim hakkımız olmazdı.

BAŞKAN — Münakaşa etmeyin efendim.
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Muhterem senatörler, Türkiye'de vu(kubulan şiddet hareketlerinin karşısındayız. Bu
irter aşırı sağdan, ister aşırı soldan gelsin. Ama
bir gündem dışı konuşmanın cevabı içinde kal
mak için, bâzı noktaları sadece satır başlarını
iraret ederek geçiyorum. Ama, bunu buradan
ifade ediyorum. Türkiye'deki anarşist hareket
lerin bâzılarında muhterem Millî Birlik Komi
tesi üyelerinden bâzıları da vardı.
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) —
Haşa.
HAYDAR TUNÇKANAT
(Tabiî Üye) —
Söz istiyorum.

SUPHİ GÜRSOYTRAK
(Tabiî Üye)
Bu sizin görüşünüz, Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (DeVa,mla) — Şimdi size misali vereceğim. Meclisin
önündeki bilahara bu hareketi yapanlar bağını
nız Türk mahkemeleri tarafından mahkûm edilw.İşlerdir - Meclisin önünde oturma grevi yapılımştır. Kanunsuzdur,
muayyen bir hududun
dışına g'elinmisjtir. Size buraya bir dahaki otu
ruma en büyük tablosunu getireceğim. Bu otu
ranlarla beraber sayın üyelerinizden bâzıları
göstereceğim.
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Çok ko
mik,
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —
Çok komik, efendim.
REPET RENDECİ (Samsun) — Oturmak
komik.
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Misal dediniz göstereceğim.
Muhterem senatörler, ister aşırı sağdan, is
ter aşın soldan gelsin, bu gibi tedhiş hareketle
rin] tasvibetmeye imkân yoktur. Yüce Parlâ
mentonun mensuplarının tek taraflı değil, biz
bir Hükümet üyesi mesuliyeti içerisinde konu

—

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Hiçbir gün, Senato zabıtları şahidi
mizdir. Muayyen doktriner görüşe sahip insan
lar, kendi doktrinlerinin inançları içerisinde
bir fikri müdafaa ederler. Ben, bununla T. i. P.
nin Sayın Sözcüsünün burada yaptığı konuşma
ları, bu bakımdan müsaade buyurursanız, size
yönelttiğim tenkidlerin istikametinde yönelte
miyorum. Doğru, yanlış bir doktriner partinin
mensubu.
Ama, siz eğer bir siyasi kanaate sahipseniz,
ki Anayasanın esprisi budur; o takdirde, bir
siyasi kuruluş olursunuz veyahut beğendiğiniz
bir siyasi partinin içerisine girersiniz. Ama,
mütemadiyen muayyen bir istikamette ve bu
istikamet, müsamahanıza sığınarak söylüyorum,
aşırı sol istikametinde teşvikkâr, fakat mutlaka
karşı tarafı da tehditkâr, tahripkâr ve tezyifk î r beyanda bulunursanız, o takdirde Anayasa
nın getirmiş bulunduğu bu müessese hakkında
elbette ki, endişelere şüphelere kapılırız. (A. P.
sıralarından bravo, sesleri) işte o zaman Sayın
Karaman'ın dediği gibi küçük kıyamet, büyük
kıyamet hikâyesinde bahsettiğim o zaman, ha
ni başkası ölürse küçük kıyamet olur, biz ölür
sek büyük kıyamet olur, sözünü burada düğümliyeceğim ve o zaman tabiî senatörlük müesse
sesinin lüzumsuz hale gelmesi ortaya çıkar ki,
işte onu bilmiyorum Sayın Karaman büyük kı
yamet mi addeder.
Saygılar sunarım. (Adalet Partisi sıraların
dan alkışlar.)
11. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'ın; Dev
let Bakanı Turhan Bilgin'in konuşmasına cevabi
demeci.
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HAYDAR TUNÇKANAT (Taibü Üye) — Sa
yın Başkan söz istiyorum, sataşıldı.
BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, söz istemek,
cevap vermek mümkün değildir. Yalnız sataş
ma diye bir kelimeniz geçti. Size sataşıldığı id
diasında mısınız? Hangi husus ise lütfen izah
edin.
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —
Efendim, tabiî senatörlük müessesesini tartış
ması, şahıslarımızın bu tahripkâr akımları, hat
tâ anarşik ortamı, yarattığımıza dair fotoğraf
göstereceklerini ifade ettiler. Bunlara cevap
vermek lâzım, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Yalnız Sayın Bakanın konuş
maları içerisinde, davranışlarından bâzılarınızın
endişe uyandırdığı ve bâzı hareketleri tahrik ve
teşvik ettiğiniz iddiası oldu. Sadece bu hususta
sizleri itham ettiği için, içinizden biriniz olan
siz, sataşma iddiasında bulunduğunuzdan; sade
ce bu noktalara mahsus olmak üzere, Sayın Ba
kanın yaptığı geniş konuşma gibi ve meseleyi
dağınık yönü ile alıp, yeniden bir görüşme ko
nusuna meydan ve sebep veıanemek üzere, eğer
kabul ediyorsanız söz veririm. Aksi takdirde,
konuşmanız gündem dışı konuşma değildir, ce
vap mahiyetinde değildir, tki husustaki sataş
madan dolayı söz vereceğim. Bu sataşmaların
hududunu aştığınız takdirde sözlerinizi kesme
hakkını Başkanlığa peşinen tanımış olacaksınız,
buyurun.
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Te
şekkür ederim, Sayın Başkan. Verdiğiniz ikaz
lara uymaya çalışacağım. Çünkü ben Sayın Ba
kan gibi konuyu dağıtmak niyetinde değilim,
Toparlamış olarak kısaca İM konuya değinmek
istiyorum.
Tabiî senatör olmakla biz Adalet Partisinin
veya diğer her hangi bir partinin burada söz
cülüğünü, şakşakçılığını etmek üzere hazır bu
lunmuyoruz. Bizim gayemiz Anayasa nerede ise
biz oradayız. Eğer Anayasayı, bizim söyledik
lerimizi bâzı arkadaşlar beyenmiyorlarsa bunun
için bu kabahati, suçlamayı kendilerinde bul
malarını, aramalarını istirham ediyoruz. Anaya
sa nerede ise biz oradayız. Anayasanın sınırları
içerisinde, her türlü fikir tartışmasında, mem
leketin çıkarları için neyi emrediyorsa biz ora
dayız. Bundan arkadaşlarımız emin olsunlar.
Şimdi bakan burada konuşurlarken dediler ki,
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«Efendim tabiî senatörlük müessesesi ile sizin
bu şekildeki konuşmanız bağdaşmaz.» Arkada
şımızın yaptığı konuşma, eğer Senatoda o za
mandan beri bulunmuş olanlar varsa, konuyu
gayet iyi biliyorlar. Atatürk hakkında bir ga
zetede katiyen gerçekle ilgili olmıyan bir yayın
yapılmaktadır. Bu yayından arkadaşım duydu
ğu teessürü şu kürsüden dile getirdi ve Atatürk
düşmanlığının memlekette gittikçe yayıldığını
ve Atatürk'çülükte hepimiz biribirimizle yarış
ettiğine göre, iktidarda bulunan Hükümetin ge
ri kalmaması için ikazda bulundular. Mesele
bundan ibaret. Sayın bakan buraya çıktı, hiç
bu konuyla ilgisi olmıyan birçok konulara te
mas etmek suretiyle bizleri itham ettiler. Dedi
ler ki, «Tabiî Senatörler tamamen sol eğilim
li» Bizi aşırı sol olarak itham ettiler.
Arkadaşlar; biz soldayız, Anayasanın sınır
ları nereye kadar müsaade ediyorsa, kendi şah
sıma göre konuşuyorum, diğer arkadaşlarım na
mına da burada ifade etmiş olayım, ne kadar
sola müsaade ©diyorsa o kadar soldayız; Anaya
sanın sınırları içerisinde. Düzenin değişmesi de
Anayasanın getirmek istediği düzen içerisinde
mütalâadır. Değişikliği de böyle görüyoruz.
Bir hususu daha belirtmek isterim. Hükü
met, Anayasanın vermiş olduğu, vatandaşa ver
miş olduğu haklardan burada sık sık bahsedi
yor. Fakat Anayasanın Hükümete yüklemiş
olduğu görevlerden hiç söz konusu yok. Bun
lar yerine getirilmiyor. İktidar sizsiniz, oy ço
ğunluğu sizdedir. Niçin tedbir (kanunlarını
getirmiyorsunuz, öyle ise? Sizi bağlayan mı
var?
BAŞKAN — Soru sormayın, efendim.
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Ha
yır efendim, Sayın Bakana hitaben konuşma
yapıyorum. Sonra bizi, bu anarşik ortamı ha
zırlamakla Sayın Bakan itham ettiler. Bizim,
muhterem arkadaşlarım, anarşijk ortamı teşvik
etmekte ne çıkarımız vardır, ne niyetimiz var
dır, ne de buna taraftarız. Böyle bir iddiayı
reddederiz.
Yalnız, «bir oturma grevi yapıldı Meclisin
önünde, burada, Tabiî senatörlerden bâzılarının
bu oturma grevine 'katıldığını» söylediler. Vadettiler, resimlerini, yarın büyük tablosunu ge
tirecekler.
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Şimdi muhterem arkadaşlar, bu gibi bir
oturma grevine, Tabiî senatörlerden her han
gi birisinin katılmadığına, ben şimdiden bu kür
süden teminat veriyorum. Yalnız §u var. Ora
dan gelip, geçerken durdurmuşlar, bizimle ko
nuşmak için, dertlerini anlatmak için, olabilir.
Durdurmuş olabilirler. Bu bizim olduğu gibi
başkalarının da olabilir. Sizlerden birisi de
olabilir. Böyle bir resimde, eğer bizim arka
daşlardan birinin de tablonun içinde yeri var
sa, şunu şimdiden belirteyim. Böyle anarşik
ortamı, tahrik edecek ve bunu hazırlayacak,
onların içine girecek Tabiî senatörlerden deği
liz ve bizim arkadaşlarımızdan böyle bir ortamı
geliştirmek istiyen her hangi bir kimse mev
cut değildir. Biz fikirlere, fikir hürriyetine ri
ayet edilmesini ve fikirlerin yine fikirle mü
cadelesine taraftarız. Fakaıt fikirlere bu şekil
de silâhla, vay sen benim fikrimi kabul etmiyor
sun, diye silâhla karşı konmasına asla taraftar
değiliz. Hepinizi saygı ile selâmlarım.
12. — Ordu Üyesi Şevket Köksal'ın, Hacet
tepe Üniversitesinde cereyan eden olaylara dair
demeci ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı
BAŞKAN — Sayın Küçük, Sayın Ağanoğlu sizlerin de gündem dışı konuşma talepleri
niz vardır. Sayın Köksal'ın gündem dışı ko
nuşması gerçi sizden sonradır. Ancak sizin ko
nularınız depremle ilgilidir. Sayın Köksal'ın
uzun zamandan beri devam eden görüşme ile
ilgilidir. Bu sebepten Sayın Küçük, Sayın Ağanoğlu, sizin sıranızdan önce, daha sonra söz iste
mesine rağmen, Saym Köksal'a gündem dışı
söz vereceğim. Saym Koksal buyurunuz.
ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; dün memleke
tin yetiştirdiği kıymetli bir ihtisas elemanını
ve Türkiye'de mevcut bir iki mütehassıs içinde
bulunan, plâstik cerhahiden gayet kıymetli
bir elemanımızı kaybetmenin, Yüce Parlâmen
tonun bütün üyeleri olarak üzüntüsü içindeyiz.
Dün bir trafik kazası dolayısiyle, Kızılca
hamam'da olan trafik kazasında ölen 13 vatan
daş ve 12 de vatandaşın ağır yaralı olması do
layısiyle hastaneleri geziyorduk. Bu ara An
kara Hastanesinden döndük, Hacettepe'nin yu
karısında, trafiğin çok sıkışık olduğu yerde
trafik polisi vardı, oradan Hacettepe Üniver
sitesine geldim. O anda hiçbir hâdise yoktu.
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Âcil Servisindeki işim dolayısiyle ben, Hacettepeye geldiğim zaman saat 12 yi 10 geçiyordu.
Yanmıda Milletvekili arkadaşlarım vardı. Ya
nımda yine birtakım arkadaşlar vardı. Ayrı
ayrı iki araba ile gitmiştik. Âcil Servisteki
işim 10-15 dakika sürdü. 12 yi 25 geçe ancak
servisten dışarı çıktığım zaman kalabalığın
Hacettepenin ön kısmında olan balkona doğru
koştuğunu ve bütün hastaların balkonlardan
seyrettiğini gördüm. Nedir bu diye merak et
tim ve ben de oraya gittim. Ben vardığım za
man, pikap getirdiği komandoların bir kısmını
almış, üç tanesini orada bırakmıştı, aceleye
geldiği için. Üç komando genç, silâhları pat
latıyor, Morfoloji Enstitüsünün ön kısmının,
balkon kısmının aşağısından giriş yoluna ve
yukarı kısımdan aşağı kimse inmemesi için
durmadan silâh atıyordular. Aşağı - yukarı 15
dakika bu hâdise devam etti. Bunlara yukar
dan birtakım sopa atan gençler, görünmemek
şartiyle, bir şeyler atan gençler de vardı. Bu
gençler yukarı doğru çıktı, Yüksek ihtisas
Hastanesinin yeni inşaatının yanından Yüksek
İhtisas Hastanesi tarafına döndü ve muay
yen yere - nereye gidiyorsa, Türkocağına mı
gidiyor - pikabın gittiği yere onlar da gitti.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunu şu ba
kımdan anlatıyorum. Herkes polis arıyordu.
Ben de aradım. Üzülerek söylüyorum muhterem
arkadaşlarım, biraz sonra yukarda vazifeli
olan trafik polisi dahi yerinde yoktu. Şimdi
lütfetsin Dahiliye Vekili, kimdi oradaki polis?
Bir tek polis ismi bize söylesin. Biz bulama
dık. Bu hâdise sokakta cereyan ediyordu. Üni
versite içinde olan olmuştu; 10 - 15 dakika
içinde komandolar içeriye girmişler, dolaşmış
lar, dışarda üç kişi mevcuttu.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, gerçekten
bir anarşist ortam var. Ama, Cumhuriyetin Hü
kümeti de var, Hükümetimiz de var. Acaba
dün Hükümeıt var mı idi? Hayır arkadaşlar.
Dün tabanca vardı, kaba kuvvet vardı. Hacet
tepe Üniversitesi, Ankara Tıp Fakültesi Mor
foloji Enstitüsü ve aşağı - yukarı hastanede bi
zim olduğumuz yerde, yalnız 600 kişi seyirci
idi, hastanenin bütün etrafı seyirci idi; bir ara
bu tabancalar yüzünden trafik tıkandı. Polis
yoktu.
Şimdi sayın arkadaşlarım, mesele üzerine,
esefle söylüyorum, inilmiyor, mesele üzerine
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detayına inilmiyor ve yanlış bir istikamete doğ
ru her gün uçuyoruz. 23 Mart günü bir genç
Ziraat Fakültesi talebemiz yine şehidoldu.
O günkü resimleri ben sayın Dahiliye Vekilinin
tetkik ettiğini, gördüğünü sanmıştım. Bir haf
ta sonra Atatürk üniversitesi hâdiseleri dolayısiyle bir konuşması ile bunlara ait hiçbir bil
gisi olmadığını müşahede etmiştim. Hattâ o
gün kendisiyle konuşma imkânını aradım, bu
lamadım. O resimlerde enteresan bir safha
vardı. Şehit Süleyman özmen'in annesine, içi
yanan anneye, cenaze merasimine giderken, di
yorlar ki; «üzülme öcünü alacağız, kahredece
ğiz bu komünistleri, falan.» Kadıncağızın bir
sözü var; «Yapmayın, onların da anası var. Bu
memleketin evlâtları.» diyordu.
Muhterem arkadaşlarım, esefle söylüyorum
ki, Sayın Dahiliye Vekilimiz Atatürk Üniversi
tesi mevzuunda, «Erzurum»da vatandaşlar va
zifelerini yapmıştır, talebeleri onları şöyle püskürtmüştür» demek suretiyle o kadının duy
gusundan dahi mahrum olduğunu, esefle burada
müşahade etmiştim. (C.H.P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Bu bir iktidar veya şu, bu mev*
zuu değil. Bu parlâmentonun el koyacağı bir
mevzu. Bu bizim pamlâmentomuz, bu Cumhuri
yet hükümetleri, bu parlâmentonun hükümeti.
Onun, her birisinin mesuliyetine hepimiz ayrı
ayn iştirak ediyoruz. O bakımdan meseleyi tah
kik edici değil, Süleyman özmen'in annesinin
duygulariyle birleştirici bir ölçü içinde ele al
mak ve anarşiyi ortadan kaldıracak kanunu ve
nizamı, gerçek iktidar kudretini elinde bulun
duracak bir hükümete, bir hükümet anlayışına
veya bu mesuliyeti asgari ölçüde duyan insan
lara ihtiyacımız var. özür dilerim, müsamaha
nıza sığındım, şükranlarımı arz ederim. (Orta
dan ve C. H. P. sıralarından alkışlar)
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Söz istiyorum, gündem dışı.
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı gündem
dışı. Gerçi gündem dışı mütaaddit defalar söz
almak mümkün değil ama, buyurun.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; Koksal arkadaşım dün hastanede
ki müşahadesini trafik hadisesiyle ilgili bir
tahassüsün etkisi içinde dile getirdi ve malûm
olan bir politika gereğince, Hükümet yok de
di, iktidar zayıf dedi.
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Muhterem arkadaşlarım, birbirleriyle müca
deleye girmiş, birbirinden üniversite içinde öğ
renci kaçırma hareketlerine girmiş, birbirleri
ne tecavüze kasdetmiş olan insanların mevcuduğu bir vakıadır, doğrudur. Bunların aşırı uç
larda yekdiğeriyle mücadele eden ve mücadeleyi
bıçaklı ve tabancalı hale getirdikleri de bir vakı
adır. Bundan evvelki, biraz evvelM mâruzâtımda
da bunu ifade ettim. Orada yekdiğeriyle çatışı
yorlar ve tabancalarını boşaltıyorlar. Merhum
öğretim üyesi üniversitenin bahçesinde ölüyor.
Fakat arkadaşım diyor ki, orada polis yoktu.
Her yerde, her noktada, polis bulundurmanın
mümkün olacağını kabul edebilir misiniz? Var
mı böyle bir şey?
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu üye) —
Bahçede değil, sokakta oluyor. (0. H. P. sıra
larından «dışarda olmuş» sesleri)
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Yani tecavüz hâdisesinin
yanında muhakkak bir polisiniz ve jandarma
nız bulunacaktır? Bunu sağlamak mümkün mü,
muhterem arkadaşlarım? Bir.
ikincisi, lüzum ettiği an üniversite özerkliği
diyoruz, işte bir arkadaşımız geliyor diyor ki,
«Üniversite özerkliğini bu Hükümet ihlâl et
miştir. «Üniversitenin bahçesine polis koyamaz
sınız, oranın dekanı istemedikçe, koyamazsınız.
Acaba.. (C. H. P. sıralarından «dışarda olmuş»
sesleri) Müsaade buyurun beyefendi, müsaade
buyurun. Ölüm hâdisesi içerde olmuş, dışarıya
çıkmışlar; sokakta birbirlerine tabanca atmış
lardır. Vakıa bu, vakıa bu.
NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Bir saatte
polis gelmez mi?
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ama hâdise, bir saatte de
ğildir. Size Devlet arşivlerini ben göstereyim.
Sanki arkadaşlarımız saat tutmuş gibi iki saatte
diyebiliyor. Türk zabıtasına. Devlet arşivine iti
barınız yoksa...
HALİL GORAL (Aydın) — Yok tabiî.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Yok tabiî, diyor arkada
şım. (A. P. sıralarından «ayıp, ayıp» sesleri)
Devlet memuruna itimadınız yoksa, o zaman
soyliyeceğimiz size bir şey olamaz.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşma yok, karşı
lıklı konuşma yok. (Gürültüler)
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İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — O zaman bir şey olamaz.
Arkadaşım diyor ki; «23 Martta ölen Süleyman
Özmen'in annesinin duygusuna sahibolmak lâ
zım». Biz onun dışında bir duygunun sahibi
olarak bir icraata mı girmişiz? Uçları mı teşvik,
tahrik etmişiz? Onları mı organize etmişiz? On
ların bu gibi kanunsuz yola girmeleri için bir
vasat mı hazırlamışız. Veya onların her hangi
. bir hareketini görmüşüz de Türk zabıtasını va
zifeye mi sevk etmemişiz? Biraz konuşan arka*
daşımızm insaf öbü'erine riayetkar olması lâ
zımdır. Een hayatımı bugün hafif gördüğü
Türk zabıtasının, şerefli Türk zabıtasının için
de geçirdim. Onlar vazifelerini büyük bir fe
dakârlıkla ve büyük bir meşruiyet içinde ya
parlar. Hiç kimsenin burnunun kanamaması
için dikkat ve itina gösterirler. Ama o asayişi ve
nizamı temin etmek için..
NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Biz zabıtayı
hafif görmedik beyefendi.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ayağını kaybeden, vücu
dunu kaybeden, canını kaybeden Türk polisi
nin de bu memleketin bir evlâdı olduğunu dik
kate alarak hâdiseleri değerlendirmek lâzım.
Biz bir kanun şuuruna sahibiz. Biz bir mesuli
yet şuuruna sahibiz ve öyle hareket ediyoruz.
Ama, Türkiye'de mesuliyet şuurundan uzak, va
zife icaplarından uzak, partilerin, büroların ba
sıldığını «Gelin biz basıldık dendiği zaman» tek
polisini göndernıiyen hükümetler gördük. Say
gılar sunarım.
13. — Tabiî Üye Sami Küçük'ün; deprem
.bölgesinde felâkete ıığrıyan vatandaşları ziyaret,
alınan tedbir ve halkın dileklerini mahallinde
tesbit etmek üzere Gediz ve havalisine giden he
yetin bir üyesi alarak, yaptıkları incelemelere
dair demeci.
BAŞKAN — Sayın Küçük, deprem dolayısiyle yapılan ziyarete ait izlenimleri Yüksek Se
natoya iletmek üzere gündem dışı, buyurun.
REFET RENDECİ (Samsun) — Gündem dı
şı için de artık yeterlik verelim.
BAŞKAN — Sayın Küçük kısa rica edece
ğim. Mümkün mertebe kısa olsun. Sayın üye
lerden salonu terketmemelerini, bugün üç önem
li kanun tasarı ve teklifini görüşme zorunda ol
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duğumuzu ve bunları çıkarmaya çalışacağımızı,
bu sebeple tekrar salona avdetlerini rica edece
ğim.
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Bal
kan, değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet Senato
sunun deprem bölgesinde felâkete uğrayan va
tandaşlarımızla geçmiş olsun demek, baş sağlığı
dilemek ve alınan tedbirlerle halkın dileklerini
Senatoya iletmek üzere aldığı kararı uygula
mak için, Adalet Partisinden Sayın Nazım İnebeyli, Halk Partisinden Sayın Necip Mirkelâmoğlu, Güven Partisinden Sayın Fehmi Baysoy
ve benden ibaret 4 kişilik heyet, 6 Nisan 1970
günü kara yolu ile Kütahya'ya hareket ettik.
Heyet, halka en kısa zamanda ihtiyacı olan
yardımı sağlayarak deprem felâketinin sebebolduğu yaraları sarmak üzere kurulan deprem ka
rargâhına giderek, vazifelilerden ve bu arada
Sayın Bakandan durum hakkında bilgi almış
ve ondan sonra deprem bölgesini ziyaret etmiş
tir.
Vali başkanlığında tecrübeli İçişleri Bakan
lığı personeli ile takviye edilen deprem karar
gâhında heyete, 5 bin Km2 lik bir sahayı kap
layan ve içinde 7 kasaba ile 256 köyün bulun
duğu, 174 843 kişinin yaşadığı deprem bölgesi
hakkında özetle şu bilgiler verildi. Nisan 1970
akşamına kadar 726 sı köylerde olmak üzere
1 086 kişi ölmüş, 882 si köylerde olmak üzere
1 174 kişi yaralanmış, 11 929 köylerde olmak
üzere 14 414 mesken hasar görmüş veya tama
men yıkılmış; ayrıca deprem bölgesine çeşitli
kanallardan 242 000 küsur ekmek, 367 000 kü
sur kilo un, 22 000 küsur kilo patates, 50 000
küsur kilo makarna ve diğer yiyecek malları
ile 96 000 kilo gazyağı, 18 481 giyecek eşyası
gelmiştir. Ayrıca bölgeye çeşitli kanal ve kay
naklardan 17 970 aded çadırla, kilimlerden ya
pılacak çadırları örtmek üzere 32 m2 lik nay
lon branda bezi gelmiş ve dağıtılmıştır.
Depremin merkezi Gediz, Akçaalan, Kayalar
ve Ören köyleri bölgesidir. İlk günlerde bölge
deki yağmur, kar, soğuk ve heyelanlar deprem
ve yangın âfetlerinin sebebolduğu felâketi
artırmış ve yardımı güçleştirmiştir. Heyet dep
rem bölgesine ve bu bölgedeki halikı görmek
üzere 7 Nisan günü Kütahya'dan ayrılarak Ge
diz'e hareket etmiş, zaman darlığı sebebi ile ge-
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zisini Kütahya, Gediz, Emet ve Tavşanlı yolu
boyuna inhisar ettirmiştir. Heyetin ilk durağı
Aslanapa köyüdür; 3 ölü ile felâketi atlatmış
tır, halk depremin yarattığı paniğin tesiri ile,
kasaba ve kövlerde fazlıa hasar olmamasına rağ
men. dışarıda, çaJdırda yaşamaktadır. Gediz'e
karıdığımız zaman takviyeli deprem karargânını ziyaret ettik; onlar da iki günden beri ça
dırda idiler. Ortaokul binası çatlamıştı. Kısa
ziyaretimiz sırasında vatandaşın derdini anlata
bilecek ve kendisine yardımcı olabilecek bir
idareciye muhatabolabildiğini gördük. Gediz
kasabası enkaz altında idi, bağdadi şekilde ya
pılan binaların tümü yıkılmış ve bir kısmı da
yanmıştı. Yığma inşaat binalarla karkas bina
ların bir kısmı tamamen yıkılmış, diğerleri az
veya çok çatlaklarla felâketi atlatmıştı. Yıikılanlarla az hasar gören yığma ve beton binalar
yan yana idi, dikkatinizi çekerim buraya. As
kerî birliklerle, Karayollarının enkaz kaldırma
ve kurtarma ekipleri faaliyet halinde idi, kü
çük bir Alman ekibi de bunlara yardımcılık et
mekteydi. Faaliyet daha ziyade şehrin merkez
bölgesinde toplanmıştı. Bu kadro ile Gediz'de
Kızılay; ikisi sabit ve birisi seyyar olmak üzere
üç aş ocağı ve bir de seyyar hastane açmış bu
lunuyor.
Bir Alman ekibi su tasviye cihazları ile hal
ka temiz su vermekteydi. Halk depremin ya
rattığı ilk şokun tesirinden hâlâ kurtulama
mıştı. Tamamen çadırda idiler, yıkılan evler
den birkaç parça eşya çııkarma gayreitıindeydiler.
İkinci uğradığımız Akçaalan köyü oldu.
Deprem felâketinden sonra yangın âfetine uğ
rayan ve ayakta tek ev kalmıyan ve bu itibar
la da en fazla zayiat veren Akçalan köyü, Ge
diz'e 5 Km. mesafede. Köyde küçük bir askerî
birlikle, Ege Üniversitesinden bir grup öğrenci,
halka enkazdan eşyalarını kurtarma ve su temin
etme işlerinde yardımcı olmaktaydılar. Kızılayın Gediz'deki seyyar mutfağından burada
halka sıcak yemek verilmekteydi.
Enkaz kaldırma faaliyeti çok yavaştır. Bu
tempo ile köyün temizlenmesi uzun zamana bağ
lıdır ve köyün nüfus sayımı henüz tamamlan
mamıştı. O ana kadar zayiat % 35 di. Kö
yün yiyecek ve giyecek sıkıntısı yoktu.
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Kaya köyü, depremin ve depremden sonra
yangının büyük hasar yaptığı köy. Depremin
gece yarısına yakın bir zamanda olmasına, evle
rin tamamen yıkılmasına ve bir kısmının yan
masına rağmen, 1 000 nüfusa varan köyün 40
zayiatla felâketi atlatması Tanrının bir lûtfu
olarak mütalâa edilebilir. Köyde en küçük bir
kaldırma faaliyeti yoktur. Köyde yiyecek ve
giyecek sıkıntısı yok.
Ören köy, yolun 3 Km. kadar uzağında bu
lunan bir köy. Bu köyde de deprem büyük
tahribat yapmış, evler tamamen yıkılmış. Bu
rada da enkaz kaldırma faaliyeti yo|k.
Yol boyu köyleri; Emet'e giden yol boyun
daki diğer köylerde de hasar vardır; evlerin
bir kısmı yıkılmış, bir kısmı hasara uğramış
tır. Ancak tahribat yukarıda adları geçenler
de ki. kadar ağır değildir. Yol boyunca imar
ve iskân Bakanlığınca Şanlısu'da yığma ola
rak yaptırılan âfet evlerinin bir kısmı tama
men yıkılmış ve diğerleri de çatlamıştır. He
men hemen hasar görmeyen ev yoktur, ancak
meskûn olmadıklarından insan zayiatı yoktur.
Emet; deprem Emet'de de hasara sebebolmuş, ancak Gediz'deki kadar ağır tahribata
mâruz değil. Halk daha sakin; kahve ve
dükkânlar açılmaya başlamış. Halk gündüz
leri kısmen evlerden yararlanmakta, fakat ça
dırlarda ikâmet etmektedir.
Tavşanlı; deprem bir kısım binalarda çat
lamalara sebebolmuş, başkaca hasar yok. An
cak depremin yarattığı panik, halkın evler
de yatmalarına mâni. Halk çadırlarda veya
vagonlarda kalıyor. Gündüz hayat normal
dir.
Alman tedbirler : Deprem felâketi haberin
den sonra içişleri Bakanlığınca bölgeye - daha
evvelce âfetler bölgesinde vazife görmüş tec
rübeli idarecilerin - bir ekibin oradaki idarecilere!
yardımcı olarak gönderilmesi her bakımdan ya
rarlı olmuştur. Çeşitli kaynak ve kanallardan
gelen yardım malzemesinin Kızılay depola
rında toplanması ve onların yardımı ile da
ğıtılması isabetli olmuştur. Yaralıların süratle
Kütahya Hastanesine şevkleri ve bölge hal
kının bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanması
yerinde tedbirlerdir. Ancak yol boyundaki
köylerde dahi henüz aşılanmıyan insanlara
rasladık. Sıhhi ekiplerin köyleri sık sık ziya-
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retleri zaruridir. Bu suretle hayvan ölülerinin
kokuşmasının sebebolacağı hastalıklar önle
nebileceği gibi, henüz yapılmıyan sahra hela
larının yapılması da sağlanmış olur. Ancak,
dar kadrolu Kızılay ekiplerinin bu işin üste
sinden gelmesi mümkün değildir. Bu itibarla
bölgenin sıhhi ekiplerle takviyesine zaruret
vardır.
Ziyaret edilen köy ve kasabalarda yiyecek
ve giyecek sıkıntısı yoktur. Felâket bölgesin
den gönderilen çadırlar ilk devredeki ihti
yacı karşılamış ise de (yani bizim gittiğimiz
zaman ki, ihtiyacı) ailelerin kalabalık oluşları
ve bölge halkının genellikle deprem korkusu
içinde evlerinin dışında yaşamaları çadır ihti
yacını artırmıştır. Yıkılan 14 000 eve karşılık
bölgeye; 18 000 civarında çadır, 32 000 metre
naylon branda verilmiş olmasına rağmen halk
devamlı olarak çadır istemektedir.
Görülen aksaklıklar : Bölgede sivil savun
ma hizmetleri asgari ölçülerde dahi yararlı
olamamıştır. Bu teşkilâtın eleman, malzeme ve
eğitim bakımından tekrar gözden geçirilmesi,
felâket hallerinde yararlı bir hale sokulması
gerekir. Bölgedeki Garp Linyitleri personelin
den ve özellikle onların kurtarma ekiplerin
den yeterli şekilde yararlanılamamıştır. Hal
buki bunların, enkaz altında bulunan bölge
nin enkazdan kurtarılmasında faydalı hizmet
ler yapabileceği kanısındayız.
Felâkete mâruz kalan halka verilen er
zak; pişirme kabları enkaz altında kaldığın
dan pişirilenıemektedir. Erzakla birlikte pişir
me malzemesinin de verilmesi lüzumuna işaret
etmek isterim.
Hasara uğrayan yerleşim bölgeleri içeri
sinde veya civarında çadırlarda yaşııyan hal
kın tabiî ihtiyaçları için sahra helaları henüz
yapılmamıştır. Bunların, bulaşıcı hastalıklara
karşı süratle ele alınmasında fayda mülâhaza
ederiz.
Tamamen veya kısmen harabolan köylerin
enkazdan kurtarılması için buralara enkaz
kaldırma ekipleri gönderilmelidir. Bu suretle
halkın enkaz altında kurtaracağı bir kısım
eşyası, yardımın da yükünü azaltacaktır.
Ayrıca, halkın morali bakımından da enka
zın kaldırılmasına lüzum vardır.
Düşünebildiğimiz tavsiyeler :
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Bölgede hayvan zayiatı fazladır. Halkın
tarım faaliyetlerinin devamı için, bölgeye,
ekim ve biçim aylarında; traktör ve diğer
tarım âletleri yardımı yapılmalıdır.
Her şeyini kaybeden halkın banka ve vergi
borçlarının kaldırılması veya en azından uzun
ca bir süre ertelenmesi zaruridir.
Büyük tahribata mâruz kalan Gediz, Akçaalan, Kayaköy, ören ve benzeri köylerdeki ço
cukların Devlet okullarında parasız olarak oku
tulmaları sağlanmalıdır.
Bir fay hattı üzerinde olduğu anlaşılan Ge
diz ve köylerinin yerleri değiştirilmelidir.
Bölgede teknik şartlara riayet edilerek ya
pılan binaların depremden pek az hasar gör
dükleri dikkatte tutularak, bölgede yapılacak
inşaatta- malzeme tasarrufuna riayet edilmiyerek, teknik şartlar ön plânda tutulmalı ve mal
zemeden fedakârlık yapılmamalıdır.
Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde olduğu
dikkatte tutularak, bugüne kadar elde edilen
tecrübelere dayanılarak, felâket halinde icabın
da civar il ve ilçelerden halkın yardımına ko
şacak eğitim görmüş yardım ekiplerinin hazır
lanmasına; çalışmaları aksatan felâket bölge
sindeki trafik yoğunluğunun giderilmesi için
bölgeye giriş ve çıkış yerlerinde kontrol mer
kezlerinin yahut istasyonlarının kurulmasına
zaruret vardır.
Sözlerime son vermeden önce, bu felâket
anında Türk Milletinin yekvucüd olarak yurt
ölçüsünde yardım elini felâket bölgesine uzatma?ıııı takdirle anarken, bölge felâketzede hal
kının ıstıraplarını bir ölçüde dindirmek üzere
yardıma koşan dost ve yabancı devletlere ve
onların yardım seven halkına ve özellikle Al
man Hükümet ve halkına buradan teşekkürle
rimizi iletmeyi bir borç biliriz.
Saygılarımla. (Alkışlar)
14. — Trabzon Üyesi Ali Şakır Ağanoğlu' •
nun; Kütahya depremi vesilesiyle Almanya'dahi
Türk işçilerinin yardımlariyle bölgede bir has
tane yapılmasının redlize edilmesi için gereken
gayretin gösterilmesine dair demeci.
BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, zelzele felâ
keti dolayısiyle Parlâmentolar Birliği Konse
yinde Türkiye hakkında yapılan konuşmalar ve
Almanya'daki Türk işçilerinin felâket bölgesi
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için yardımları konusunda gayet kısa olmak
üzere gündem dışı bir konuşma istemişlerdir,
buyurun.
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 28
Mart Cumartesi günü memleketimizin bir böl
gesi deprem felâketine uğradı. Gediz kasabamız
ve çevresinde meydana gelen bir hâdise yüzler
ce ve hattâ binden fazla can kaybına ve yüz
milyonlarca lira değerinde maddi bir hasara se
bebiyet verdi. Milletçe bu acı olayın elemini
duyuyor, ıstırabını taşıyoruz.
Olaydan iki gün sonra, 30 Mart tarihinde,
Parlamenterler Birliği Konseyi Monako'da yıl
lık toplantısına başlamıştı. 60 dan fazla Parla
menter ülkenin üyelerinin katılmış olduğu top
lantı açılırken başta ev sahibi Monako Millî
Meclis Başkanı Mösyö Oğüst Medisin olmak
üzere çeşitli ülkelerin, parlâmento temsilcileri
hâdiseden duydukları teessürü ifade etmişler,
Türk milletine geçmiş olsun demişler, iyilik
duygularını belirtmişlerdir.
Ayrıca, Monako Devlet Başkanı Prens Rainer de şahsen hâdiseden Ötürü derin teessürünü
beyan etmiş ve Türk Milletine geçmiş olsun di
leğinde bulunmuştur.
Sayın senatörler, geçirdiğimiz felâket dolayısiyle Parlâmentolar Birliği Konseyinde mil
letimize karşı gösterilen yakın ilgiyi ve ifade
edilen sempati duygularını Yüce Heyetinize in
tikal ettirmeyi bir görev sayıyorum.
Felâket bölgesi için pekçok ülkeden gönde
rilmekte olan her çeşit yardımlar için de şük
ran duygularımı ifade etmek isterim, özellikle,
Federal Almanya Hükümeti, Sivil Savunma Teş
kilâtı Başkanı ile, Genel Kurmay Levazım Dai-
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resi Başkanı gibi, en önemli iki teşkilât başka
nını en kısa zamanda Türkiye'ye göndermek ve
felâket bölgesinde görevlendirmek suretiyle
milletimize karşı geleneksel dostluğunu bir ke
re daha göstermiştir. Bu büyük milletin yakın
ilgisini ve felâket bölgesine yaptığı maddi ve
mânevi yardımları şükranla karşılamaktayız.
Ayrıca diğer bir konuyu da Yüce Heyetini
zin bilgisine sunmak ve olumlu bir şekilde neti
celenmesi hususundaki dileklerimi ifade etmek
isterim.
Zelzele felâketzedelerine yardım için Al
manya'da bir kampanya açılmıştır. Orada ça
lışmakta olan 300 bin Türk işçisi heyecanla ve
seve seve bu yardım kampanyasına katılmakta
dır. Şahıs başına bir mark bağış yapılsa en az
300 bin Mark, ortalama 5 mark yardım yapıla
cağı düşünülürse, 1,5 milyon mark toplanacak
tır. işçilerimiz bu meblâğ ile Gediz'de bir hasta
ne yapılmasını istemektedirler. Hastane yapıl
ması kararlaştırıldığı takdirde Federal Alman
ya Hükümeti bu hastanenin tesislerini ve cihaz-'
larını hibe olarak vermeyi vaadetmektedir. Bu
hususta Alman Hükümeti yetkilileri vaadlerini
sefaretimize bildirmişlerdir. Büyük bir mem
nunlukla karşıladığımız bu istek ve tekliflerin
Kızılay Derneği ile Sağlık Bakanlığının önem
le ele almasını istiyoruz. İşçilerimizin bağışları
ile ve dost Alman Hükümetinin yardımlariyle
felâketzede bölgeye çok hayırlı bir hizmet ya
pılmış olacak ve bir modern hastane kazandı
rılacaktır.
Keyfiyeti Yüce Senatonun bilgilerine saygı
larımı?, arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Yarın saat 15,00 te birleşik
toplantı yapılacağını sayın üyelerin bilgilerine
arz ederim.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet
Başkanının daveti üzerine Romanya'ya gidece
ğine ve dönüşüne kadar kendisine Anayasanın
100 ncü maddesi gereğince Cumhuriyet Senato
su Başkanı İbrahim Şevki Atasağun'un vekillik
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/863)
BAŞKAN — iki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
vardır, okutuyorum.

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Kon
seyi Başkanı Sayın Nicolae Ceauşescu'nun da
veti üzerine, yapacağım beş günlük resmî ziya
ret için, 13 Nisan 1970 Pazartesi günü Ankara'
dan, uçakla, Bükreş'e hareket edeceğim.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 ncü
maddesi gereğince; dönüşüme kadar, Cumhur
başkanlığına, Cumhuriyet Senatosu Başkanı ib-
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rahim Şevki Atasağun'un vekillik edeceğini arz
ederim.
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
2. — Romanya seyahatinde Cumhurbaşkanına
refaket edecek olan Dışişleri Bakam İhsan Sabri
Çağlayangü'e dönüşüne kadar, Devlet Bakam
Refet Sezgin'in vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/364)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
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Romanya'ya yapacağım resmî ziyaret sıra
sında refakatimde bulunacak olan Dışişleri Ba
kam ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Re
fet Sezgin'in vekillik etmesinin, Başbakanın
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz
ederim.
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı

5. —• Tabiî Üye Ekrem Acuner'in Anayasa ve
Adalet komisyonlarından istifası
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Adalet ve Anayasa Komisyonundan istifa et
tiğimi arz ederim.
Tabiî Üye
Ekrem Acuner

6. — 6623 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısını
görüşmek
üzere, tasarının havale olunduğu komisyonlar
dan üçer üyenin iştiraki ile, bir Geçici Komis
yon kurulmasına dair Ulaştırma Bakanı Nahit
Menteşe'nin önergesi
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanının bir geçici
komisyon kurulmasına dair önergesini okutuyo
rum.

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
3 önerge vardır, okutuyorum.

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına

3. — Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı'nın
yındırlık Komisyonundan
istifası

Ba

BAŞKAN — İstifa önergesini okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
üyeliğinden istifa

Elâzığ
Salim Hazerdağlı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
4. — Tabiî Üye Refet
Savunma Komisyonundan

Aksoyoğlu'nun
istifası

Bilgilerinize sunulur.

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına

Bayındırlık Komisyonu
ettiğimi arz ederim.

O : 1

Millî

BAŞKAN — Komisyondan çekilme önerge
sini okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millî Savunma Komisyonundan istifa ettiği
mi arz ederim.
Tabiî ü y e
Refet Aksoyoğlu

6623 sayılı Kanuna göre hava ulaşımı hiz
metini yürütmekle görevli bulunan Türk Hava
yolları Anonim Ortaklığına, havayoliyle seya
hat isteklerinin artması nedeniyle, ihtiyacın
karşılanabilmesi için, uçak kiralama yetkisinin
de tanınması hususunda Bakanlığımca hazırla
nıp Millet Meclisinde kabul ve Yüce Başkanlı
ğınıza takdim edilmiş bulunan «6623 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi ve bu
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı» nm önemine ve müstaceliyetine
binaen, havale buyurulduğu komisyonlardan
seçilecek üçer üyeden teşekkül edecek bir geçici
komisyonda görüşülmesini tensiplerinize arz ede
rim.
i
Nahit Menteşe
Ulaştırma Bakanı
BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısının
talebedilen komisyonlardan seçilecek üçer kişi
den kurulu bir geçici komisyonda görüşülmesi
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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5. — SEÇİMLER
1. — İller Bankası ve banka tarafından ku
rulan Simel Şirketinin sorumlu kişileri hakkında
araştırma yapmak üzere kurulan komisyona üye
seçimi
BAŞKAN — iller Bankası ve banka tarafın
dan kurulan Simel Şirketinin sorumlu kişileri
konusunda kurulan Araştırma Komisyonu için
gruplar adaylarını göstermişlerdir, isimlerini
okutup seçim hususlarını oylarınıza arz edece
ğim.
İller Bankası ve banka tarafından kurulan
Simel Şirketinin sorumlu kişileri konusunda
kurulan Araştırma Komisyonu:
Adalet Partisi:
Kâzım Karaağaçlıoğlu (Afyon)
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ali Delâlettin Coşkun (Aydın)
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ali Kemal Turgut (Denizli)
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Nafiz Ergeneli (Edirne)
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ahmet Karayigit (Afyon)

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Osman Salihoğlu (Sakarya)
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi: Lûtfi Bilgen (İçel)
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Mukadder Öztekin (Adana)
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Güven Partisi: İbrahim Ethem Karakapıcı
(Urfa)
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Millî Birlik Grupundan: Şükran Özkaya
(Tabiî trye)
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kontenjan Grupundan: Osman Koksal.
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Araştırma Komisyonu
bulunmaktadır.

böylelikle kurulmuş

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Millet
vekilleri Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin
9 ncu bendinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi
2/21; Cumhuriyet Senatosu 2/284) (S. Sayısı :
1379) (1)
BAŞKAN — Komisyon? Burada, Hükü
met?... Sayın Kapanlı Hükümet adına bulunu
yorsunuz. Buyurun.
Teklifin görüşülmesine devam ediyoruz.
Birinci madde okunmuş idi. 1 nci maddeyi
tekrar okutuyorum.
(1) 1379 S. Sayılı basmayazı 9.4. 1970 ta
rihli 58 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir.

25 . 5 . 1961 gün ve 306 Sayılı Milletvekili
Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu
bendinin yürürlükten kaldırılması hakkında
Kanun
Madde 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun; 17 Nisan
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24
Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet
Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 1 nci
maddesi gereğince, Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçiminde de uygulanan 9 ncu maddesinin
9 numaralı bendi, yürürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Madde 2. — Bu kanım yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen?.. Yok.
Tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Sayın Başkan, mahallî seçimle ilgili bizim de
bir önergemiz vardı.
BAŞKAN — O da sırada. Veriliş sırasına
göre tasnif ettik, o da var sırada.
Adliye Vekili burada iken Adalet Bakan
lığı ile ilgili iM kadro kanunu var; onu çı
karalım da Sayın Tuna..
2. — Yargıtay Teşkilâtına raportör kadrola
rı eklenmesine ve 3656 sayılı Devlet Memurları
aylıklarınım, tevhit ve teadülüne dair kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bö
lümünde değişiklik yapılmasına dair kanun
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve
Bütçe ve Plân Komisyonları raporları (31. 31 eclisi 2/226; C. Senatosu 2/285) (S. Sayısı :
1385) (1)
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum.
Gerçi gündemle ilişki bulunmamakla bera
ber bir topluluğa bir seçim istenmektedir. Ama,
Başkanlık yaptığı sayımda sonuç alacak oir
yeter sayı görmediği cihetle diğer hususların
görüşmesine devam edeceğiz.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak iş
ler kısmında bulunan Yargıtay Teşkilâtına
raportör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümümde değişiklik yapılma
sına dair kanun, teklifinin önemine binaen
(1) 1385 S.
nundadır.

Sayılı basmayazı tutanağın so-
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gündemdeki diğer işlere takdimen öncelik ve
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Bütçe ve Plân komisyonu
Başkanı
Yiğit Köker
BAŞKAN — Komisyon?
Komisyon adma Sayın Atayurt, burada. Sa
yın Adalet Bakanı, burada.
Komisyon raporu daha önce basılmış ve da
ğıtılmış bulunmaktadır. Raporun okunup
okunmaması hususunu oylarınıza arz edece
ğim. Raporun okunmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Tümü üzerinde söz istiyen?. Sayın Mumcuoğlu, Saynı Hazerdağlı. Buyurun Sayın
Mumcuoğlu.
HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; müzake
resine başladığımız kanun teklifini esas itiba
riyle benimsediğimi ifade etmekle sözlerime
başlıyorum. Maruzatım gayet kısa olacaktır.
1960 yılından sonra kaza hakkına sahibolan
raportörlerin unvanı değişti. Üye yardımcısı
oldular. Bunda iki maksat güdülmüştü. Birin
cisi, gördükleri hizmetin niteliği itibariyle hâ
kimlik ve savcılık mesleklerinde uzun süre hiz
met vermiş yetişmiş değerli elemanları rapor
törlük hizmetinde kullanmak; ikincisi, Yargıtayın bizzat bünyesi terfie müsaidolmadığından
bunları bir mânada manen tatmin etmek. Şimdi
müzakeresine başladığımız kanun ile fiilî bir
vaziyeti tescil ve yeni raportörlük kadroları
ihdas edilmektedir. Benimsediğimi arz ettim.
Yalnız esasında yargı hakkına sahibolmıyan ve
bugüne kadar başkâtip kadrosunda bulunanla
ra ödenek verilmesi ve raportörlük hizmetinde
istihdamları prensibe aykırıdır, bu bir gerçe
ğin ifadesidir. Ancak, filhal kaldırılan 2 sayılı
cetveldeki kadrolarda çalışanların bu işin bihak
kın ehli olduklarını da tesbit etmek şahsan be
nim için bir vazifenin ifası olur.
Değerli arkadaşalrım, bu vesile ile iki te
mennide bulunmama müsaadenizi istirham ede
ceğim. Bir defa yeniden alınan bir iki kadro
var. Bunlar 500 lük kadrolardır. Bu kadrolara
tâyin yapılmaması kanun teklifinin espirisine
de uygun olur. îkinci temennim çok geciken
Yargıtay Teşkilât Kanunu biran evvel gelsin
ve Yargıtay yönünden adalet işleri büyük bir
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ferahlığa kavuşsun. Teklif iltifatınıza değer,
karakter taşımaktadır. Bu itibarla tasvibinizi
istirham eder, saygılar sunarını, efendim. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı.
M. SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Başkan; bu kanun
tasarısını iki açıdan eleştireceğim ve peşinen
arz edeyim, aleyhinde olduğumu söyliyeceğiın.

Kurulu Kanunu ile belli edilmiştir. Yargıtayda
28 - 30 kişi için tâyin yapılmaktadır. Anadolu'
da çoluk çocuğunu Ankara'da okutabilmek için
sıra b&kliyen binlerce, yüzlerce değerli hâkim
vardır. Yargıtayda bugün bulunan bu 28 - 30
kişi bu kanundan faydalanacaktır. Bu rapor
törlük birinci sınıf hâkimlik meselesidir. Bu
kanuna iltifat etmemeniz lâzım gelir; saygılar
sunarım.

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun raportör
lere kadro veriyor. Yargıtayda çalışan başkâ
tiplerin raportörlük vazifesini gördüklerinden
raportör olmalarını temin eden bir tekliftir, bu,
Bunu konuşuyoruz. Şimdi arkadaşlarım, rapor
törlük müessasesi, hâkimler, Yargıtay üyeleri
ne dosyaları tetkik ederek, lüzumlu delilleri ve
bilgileri veren bir müessese. Raportör birinci
sınıf hâkim mevkiinde olan bir kimse. Biz Ana
yasa ile hâkimlerin Yargıtaya getirilmesini bir
kanımla düzenlemiş bulunuyoruz. Yargıtaya hâ
kim gelmesi Yüksek Hâkimler Kurulu kanalı
ile olur. O kanaldan tâyin yapılabilir. Şimdi,
başkâtibi ise Yargıtay Başkanı tâyin eclsr.
Bu suretle, Yargıtay Başkam bir taraftan ra
portörü tâyin etmiş olacak, başkâtiplik kanaliyle, dolayısiyle raportör olmuş olacak, öbür
taraftan da Yüksek Hâkimler Kurulu kanaliylc
hâkim seiçlmesi yolu var. Bu kanun Anayasaya
aykırıdır, muhterem arkadaşlarım. Aıı ay ana
mız Yargıtaya hâkimin getirilmesi işini Yüksek
Hâkimler Kuruluna bırakmıştır. Raportör de
Yargıtay da bir hâkimdir. Bu kanaldan doğru
dan doğruya Yargıtay Başkanının tâyini ile
Yargıtaya hâkim getirilmesi mümkün değildir.
Bu kanun iki başkan tâyini mümkün kılan, or
taya koyan bir kanun oluyor. Bu itibarla Anayasa'ya aykırıdır ve Anayasa Mahkemesi bunu
bozacaktır.

BAŞKAN —- Sayın özden.
E K ^ E M ÖZDEN (İstanbul) - - Sayın Baş
kam, muhterem arkadaşlar; gönül isterdi ki,
r.dalet mekanizmasının en mühim ve en başında
olan Yargıtay gibi büyük bir müessesenin esas
lı bir şekilde ıslahatı zaruri olan şu zamanda,
beyle bb: teklif değil, daha o müesseseyi kaldı
racak, davacı ve dâvâlının ve bunlara bağlı
ob.n kişilerin hak ve adalete uygun isteklerini
tanı mânası ile tahakkuk ettirebilecek bir ka
nun tasarısı gelebilsin, gönül bunu arzu ederdi.
Maalesef Yargıtayda işler bu kanunla düzelmiş
olmıyacaktır.

Üstelik bu kanun bir tazminat getirmekte
dir. Muhterem arkadaşlarım, tazminatı kıskan
mıyorum. Herkese veriyoruz, bu arkadaşlarımı
za da verelim. Bir vazife görüyorlar, elbette
haklarıdır. Ama, Personel Kanunu getiriyoruz,
tazminatları ortadan kaldıracağız, önümüzdeki
bir iki ay içerisinde bunu yapacağız, diyoruz.
Şimdi bu kanunla yeni tazminat hükümleri ge
tiriyoruz.
Bu bakımdan da doğru değildir. Hâkimle
rin tâyini usulü Anayasada Yüksek Hâkimler
— 647

Arkadaşlarını, yargı hakkına mâlik olmıyan
ve sadece Hukuk Fakültesinden mezun olan,
meselâ iki seneden beri mahallinde cereyan
etmiş bir dâvayı, idam gibi, ondan daha hafif
o1 an müebbet ağır hapis gibi, 24 sene 30 sene
?ğn* hapis gibi cezalarla tecziye edilmiş bir şah
sın âdeta bir çocuk büyüklüğünde olan dosya
mın, ağır cezadan gelen bu dosyayı, Hukuk
Fakültesinden mezun olan, tecrübesiz bir arkîiî»rşm tetkikine bırakacağız. Çok kıymetli
arkadaşlarım, bunda büyük mahzur olduğunu
hemen ifade etmek isterim. Aslında Yargıtaydan işlerin daha çabuk çıkmasını istiyorsak,
Yargıtaydan daha âdil kararların hakka, ada
lete daha uygun hükümlerin sadır olmasını
arsuluyorsak evvelemirde Yargıtay bünyesini
h ' k i m niteliğinde olan kimselerle takviye etme
liyiz, İşin a~Iı budur. Nitekim, geçenlerde kad
ro kanunları geldi. Biz bunlara rey verdik. Bâ
zı dairelerde yeni heyetler teşekkül etti. 4 ncü
Hukuk Dairesinde bir dosya, bir buçuk - iki se
neden evvel çıkmaz iken bu takviye dolayısiyle
daha erken çıkmak imkânları bulundu ve bugün
4 ncü hukuk Dairesi süratli iş görüyor. Demek
ki, iadece raportör meselesi değil. Raportörler
de var. Fakat heyetler fazlalaşırsa bu ancak im
kân derecesine gelmiş olabilecek. Benim kanaa-
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timce bir dairede bir heyet teşekkül edeceğine,
o dairenin bakmakla mükellef olduğu işleri tak
sim edecek, yeni daireler vücuda getirmekte fay
da olacağı muhakkaktır. Kadrolar meselesi
mevzuubahsolduğu zaman, bu fikrimi teyidedici esbabı muciheleri yüksek huzurunuzda arz et
miştim. Böylece ancak Yargıtay kendini bula
caktır. Ancak şikâyetler son bulacaktır ve dos
yalar hakkiyle elden geçecektir. Bunun için
dairelerin üyelerinin takviyesi şarttır ve bu ar
kadaşlarla işlerin salim bir şekilde neticelenece
ğini tahmin ediyorum.
Bakınız, buradan Bütçe - Plân Komisyonu
raporunda çok dikkati calip bir - iki cümle var
okuyayım. Sayın Başkan, hemen «okunması okunmaması» diye reye koydu. Mutaden okun
mamasına karar alınmış oldu ve meselenin esası
pek iyice anlaşılamıyacak hale geldi. Sayın Cum
huriyet Senatosu Bütçe - Plân Komisyonunun
raporunda deniyor ki; «Bugün 5439 sayılı Ka
nundan faydalanarak hâkim sınıfından olan ra
portörlerin yanında, hâkim stajiyerleri ile bir
likte...» Bakınız bakınız nerelere gidiyor? Yani
işlerimiz nerelere kadar gidiyor? «Stajiyerleri
ile birlikte Yargıtayda görev ifa etmekte olan
hukuk mezunu başkâtipler, daire başkanlarının
nezareti altında dosya okumak suretiyle hâkim
ve savcı sınıfından bulunan raportörler gibi gö
rev yapmaktadırlar.»
Şimdi düşününüz, 3 tane heyet var. Bir ta
rafta ufak kademelerden itibaren müddeiumu
mi muavinliğinden, müddeiumumilikten, aslıya
mahkemesinden, ağır cesa reisliğinden yetism/ş,
Yargıtaya üye olmuş, reis olmuş bir kütle var.
Karar veriyorlar. Bir kütle var, raportör; onlar
da hâkim sınıfından. Onlar ela üye sıfatına haiz
değil; ama raporte ediyorlar. Ama tecrübeleri
var, bilgileri var. Hâkim sınıfından oldukları
için de dâvaların esaslarını ve dosyaları tetkik
etme vasıfları elbette ki, mevcut. Bir de ayrıca
hukuk mezunları var. E, insaf edelim arkadaş
lar, hukuk mezununun eline vereceksiniz büyük
bir dosyayı; tetkik edecek, heyete raporte ede
cek. Heyetin bir kısmı onu tetkik eder. Ama
tetkik edilmemesi de vakıadır. Birçok işler ara
sında hukuk mezununun raporu, heyeti Lir ka
naate vardırır ve bu suretle de raportörün de
diği şekilde tasdik veya naks ile o dâva netice
ye varır. Bu sakat yoldur, Bu yol tervicedile-
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mss, arkadaşlar. Temyiz Mahkemesinin üyele
rini artırırsınız, dairelerini artırırsınız» rapor
törlerini hukuk mezunu değil, tecrübe görmüş
hâkim sınıfından olan raportörlerle takviye
edersiniz ve bu suretle Yargıtaydan bir semere
alabilirsiniz. Ama böyle hukuk mezunlarını ge
tirirsiniz Yargıtaydan bir semere alamazsınız.
Daha fena vaziyete götürürsünüz. Hürmetle
rimle.
ijfiOiiiiiV — sjdyıii ıana Cu,yuxuua/ı.
Bir dakika Sayın Tuna.. Sayın üyeler, bugün
birçok bakanlar gelmiş ve birçok kanun tasarı
ve tekliflerinin de görüşülmesi istenmektedir.
B\ı sebeple Sayın Tuna:dan sonra geçerli olmak
ûsera, ietüsüğün 61 nci maddesi gereğince, ko
nuşmaların 10 ar dakika ile kayıtlanması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Tuna.
ÂEMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Muhterem arkadaşlar, görüşülmekte olan kanun
teklifine bâzı arkadaşlarımızın yanlış mâna ver
diği kanaatindeyim. Bugün Yargıtay teşkilâ
tında başkan var, üye var ve üye yardım
cılığı var, Aslî tetkik vazifesi bu kademeye
verilmiştir. Bir Yargıtay üyeleri var, bir de
üye yardımcıları olarak, vaktiyle raportör
dediğimiz kimseler var. Bunlar, mesuliyeti
haiz hâkimlik sınıfından; son tadille de bu
üyeler birinci sınıf hâkimlerden seçilmek su
retiyle bu ihtiyaç karşılanmaktadır.
Şimdi, burada tetkik ettiğimiz 30 kadro
dan ibaret olan bu heyet, üye yardımcısı
gibi vazife gören, mesuliyeti olan hâkim sı
nıfından kimseler değib Vaktiyle Adliye teş
kilâtı kanunu yapıldığı zaman illere hukuk
mezunu başkâtiplik kadroları verilmiştir, il
lerde bunun müspet netice vermemesi, tali
bin bulunmaması üzerine bu kadrolar Anka
ra'ya alınmıştır ve 30 başkâtip kadrosu Yar
gıtayda toplanmıştır. Yargıtayda bunlar va
zife görmektedir. Fiilen bugün vazife gören
arkadaşlar mevcuttur; 30 küsur vardır.
Şimdi bu hizmet, raportör gibi heyete
raporte etmek .şeklinde değil de, başkana veya
üyelere tetkikat sırasında yardımcı olan bir
hizmettir. Raportör ismi başkâtipten farklı
muamele gördükleri için konmuştur. Yoksa
eskiden alıştığımız Yargıtayın raportörü mâ-
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nasma değildir. Biliyorsunuz o bir kanunla
kalkmıştır, yerine üye yardımcılığı müessesesi
birinci sınıf hâkimlerden ihdas edilmiştir.
Bu itibarla bu teklif, bir reisin, yahut bir aza
nın nezaretinde ona raporte eden, onun ver
diği hizmetleri kolaylaştıran ve bütün Yar
gıtay camiasından da çok faydalı oldukları
iddia edilen hukuk mezunlarına, gösterilen
kadronun verilmesinden ibarettir. Yoksa Yar
gıtay Teşkilâtına üye yardımcılığından gayri
yeni bir teşkilât getirilmiş değildir. Fiilî
durum bundan ibarettir. Kabulünde fayda
olduğu kanaatindeyiz. Yargı yetkisini kulla
nan memur olmadıklarını, hem memur hem
yargı yetkisi yok; bu sıfatta olmadıklarını be
lirtmek ve dolayısiyle Anayasa ile muhalif bir
tutum olmadığını ifade etmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. Teklifin kabulünde
bir mahzur olmadığı kanaatindeyim.
BAŞKAN — Sayın Tığlı?... Vazgeçtiniz. Sa
yın Öztürkçine?... Vazgeçtiniz. Sayın Ucuza!?...
Vazgeçtiler. Sayın Alpaslan, buyurun.
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh
terem arkadaşlar, bu teklif vesilesiyle bâzı
arkadaşlarımız Yargıtaym çalışma düzeninde
bir aksaklık husule getireceği endişesini
ileri sürmek suretiyle teklifin aleyhinde görüş
tüler.
Ben evvelâ bir noktayı yüksek huzuru
nuzda tesbit etmek isterim, Realist olmak
her şeyden daha doğru bir yoldur. Bugün
Yargıtayda mahdut sayıda hukuk mezunu
başkâtipler çalışmaktadır. Bu başkâtipler ken
dilerine tevdi edilen dosyaları hazırlayıp, me
suliyeti şahsına raci, başkana veya üyeye tak
rir etmekte ve onlar da inceliklerini dik
kate almak suretiyle müktesep hakları çerçeve
sinde isabetli kararlarını vermektedir. Bu
gerçektir, inanıyorum ki, Yargıtayda hattâ
çoğu üye yardımcısından daha isabetli takriri;
bu yıllar yılı mekanizmanın işleyişi hakkında
bilgi sahibi olmuş hukuk mezunu başkâtipler
ifa eylemektedirler. Yılla rca sorgu hâkimliği
yapmış bir arkadaşımız birinci sınıfa ayrılmış
tır, üye yardımcısı olarak Yargıtay a girmiştir,
Hukuk Dairesinde bir vazife almıştır. Ama bir
kaç yıl o Hukuk Dairesinde reisinin, üyesinin
çalışma düzenini, hangi noktalara temas edil
diğini hukuk nosyonu da bulunduğu için, iyice
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bilen bir hukuk mezunu başkâtiple yanyana
koyarsanız hukuk mezunu başkâtibin tetkiki di
ğer üye yardımcısı üye arkadaşınkinden hiç
tereddüt etmiyelim ki, daha isabetli olmakta
dır. içerisindeyiz, dâvalar takibediyoruz, gö
rüyoruz.
Yani hâkim sınıfını almamışmış da, geri kal
mış... Bunların hepsi sözde kalan mevzular.
Realite bu, gerçek bu. Ne yapıyoruz? Bunlara
daha iyi tetkik imkânını vermek ve kendilerine
de aynı zamanda bir de raportör sıfatını tanıi..'-a'k suretiyle, bir kısım ödeneklerle de bunları
teçhiz etmek suretiyle, Yargıtaya gerçekten
faydalı olan bu insanları, kendi sahalarında
aanı gelişir bir hale getirmenin çabasını gös
teriyoruz, bu teklifle.
Muhterem arkadaşlarım, bir mahkeme denil
diği zaman yalnız hâkim demek değildir, kabul
ed arşeniz. İptidai mahkenıelerde, yani sulh
mahkemesinde, asliye mahkemesinde, ağır ce
zasında, ticaret mahkemesinde bir mahkeme, ha
kimi ile beraber kâtibinden teş'ekkül eder. Ve
lir reailtedir ki, iyi kâtibe sahibolan mahkeme
l i işlerini süratle, selâmetle görürler ve hepii;nz hâkimlik yaptık iyi kâtipler, iyi başkâtip
ler çoğu ahvalde hâkimlere birçok şeyler de öğ
retirler. Realite bu; tatbikattan aldıkları ders
ler vardır, bir çok noktalarda ikaz vazifesini
görürler ve çok şeyler de öğretirler. Şimdi bu
rada bu gerçeği hukukileştirmek, meşruiyete
kavuşturmak ve daha çok faydaü neticeler is
tihsal etmek için güzel, isabetli bir teklifle kar
şı karşıyayız.
Yani hukuk mezunu başkâtibe raportör im
hanı vermek suretiyle reisine, mahkemenin reipine, üyesine veya heyet halinde bulunan zeva
ta,, Yargıtay Daire Heyetine bir mevzuu anlatPTT imkân verildiği zaman kıyametin (kopaca
ğını kabul etmeli için hiçbir sebep yok. Anlatır,
ıiokı raisse anlatırken şu kısım nasıldır diye za
ten sorar. O reis kendisinin yıllar yıllar yanın
da çalışan asasına da sorar, bunu da gördük.
Bunları da biliyoruz. Nice âza var dosya tet
kik eder, bâzı noktaları atlayabilir. Gençtir baş
katip, rapontör olacak zait, daha dikkatli çalı?..acakıtır. Kendisine üye arkadaşına yapılacak
11 -FiûTielodeıı dalıa sıkı muamele yapabilecek
tir Başkan ve bu suretle de daha iyi netice
istihsal edilecektir.
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Teklif gerçekten hizmetin esasına uygun ! li raportörler, başkâtipler vardır. Bu başkâtip
lerin adeti 23 dir. Bu kanunla kabul ettiğimiz
du*. Devlete de bir yük daha tahmil edecek
kadro 30. Başkâtiplik unvanını biraz taşmış
'halde değildir. Aynı zamanda hukuk mezunu
bulunuyor da onun için söz aldım. Bunlar he
olup da kapı kapı dolaşmak suretiyle iş bulayete raporte edemezler, dâvayı. Metinde saramıyan genç arkadaşlarımızı teşvik edecektir.
hatan yazılmıştır. Yargıtay Başkanı ve daire
Gönlüm çok ister ki, bu kadroları daha da ge
nişletmek suretiyle hukuk hocalarından
kâfi I başkanlarına ancak raporte ederler ve onların
^ereceği hizmeti görürler. O itibarla reis mut
derecede ders almış olan bu gençleri, kendi dai
laka bu raportörlerin beyanı ile mukayyet de
re başkanlarından, kendi daire üyelerinden ala
ğildir. Hâkim yardımcısı, âza yardımcıları varcakları derslerle teçhiz etmek suretiyle memle
<hr. Fiilen yapılmış olan bir vazifenin hukukîketin adalet hizmetine sevk etme imkânı hâsıl
kştirilmesinde ne mahzur görülür onu anlıyaolsun.
roıyoruz.
O itibarla kanun teklifinin kabulünü sizler
den bilhassa istirham ediyorum. Saygılarımla.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Birinci
timi hâkim vazifesi görüyorlar.
BAŞKAN — Sayın Çumralı, buyurunuz.
SEDAT ÇUMRALİ (Devamla) — Hiçbir
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem
vazife görmüyor; yalnız reise yardımcı vaziarkadaşlarım, bir temenniye ben de katılmak
yetiııdedir. Reislere yardımcı
vaziyetindedk.
için söz almış bulunuyorum.
Bu g'û.n. 20 seneden beri devam etmekte olan
Arkadaşlarımız beyan ettiler. Yargıtay Teş
bir tatbikatı hukukîleştiriyoruz.
kilât Kanunu olduğu gibi duruyor. Ceza Kanu
BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususu
n i gerçekten tadile muhtaçtır, bu çalışmalar
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
•bir hayli ilerlemişti, bu kanun olduğu gibi duSimiyenler... Kabul edilmiştir.
ıııyor.
ivedilik hususunu
oylarınıza arz ediyo
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu olduğu
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
gibi yerindedir.
miştir.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu olduğu
Yargıtay Teşkilâtına raportör kadroları eklengibi yerindedir. Biz bugün bir hali, fiilî bir hali
liissine ve 3656 sayılı Devlet Memurları aylıkla
iiTikukî bir hale getirmek istiyoruz. Arkadaşla
rının tevhit ve teadülüne dair Kanuna bağlı (1)
rımızın bir tanasi, bu kanun mahiyetinden baş I sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümünde de
ka bir hususiyet atfetmek suretiyle mânalandırğişiklik yapılmasına dair kanun
ıdülar, onu tashih için kısaca beyanda bulunmak
Görev ve atama
istiyorum.
Arkadaşlarım, bugün Temyiz Mahkemesin
Madde 1. — Yargıtay Teşkilâtında bulunan
de 28 aded başkâtip raportör olarak çalışmak
ve Yargıtay Başkanı ile daire başkanlarının
tadır. Bunların ekserisi kadın başkâtiplerdir.
vereceği görevleri yapan, hâkimlik ve savcılık
cteki hâkimlerle, erkeklerle askerlik vesilesi
i'eslekinden oimıyan, Hukuk Fakültesi mezu
dolayısiyle eşit mumele görmedikleri için, hâ
nu raportörlerin de atanma ve sair özlük işkimlik ve savcılık sıfatı olmaksızın bunlara
lerinds. Hâkimler Kanununun 7 nci babında
başkâtip kadrosu temin edilmiştir. O zaman ga
yazılı, Yargıtay memurlarına ilişkin hükümler
yet iyi biliyoruz vs hatırlıyoruz ki, hukuk, me
uygulanır.
zunu başkâtipler işin başında olsaydı Temyizde
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
de, diğer mahkemelerde de elbette işler daha
S'iyıii üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyoiyi gidecekti. Ama bir arkadaşımızın beyan et
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
tiği şekilde kima-s talibolmadı. Olmayınca bu
miştir.
kadrolar Yargıtaya verildi. Yargıtay da baş
Madde 2. — Birinci maddede
gösterilen
kâtip unvanı ile çalışan bu arkadaşlar, rapor
raportörlere aylıklarından başka ilişik (1) satörlük hizmeti görmektedir. Ben şahadet ede
VAİI cstveMe yazılı miktarda ödenek verilir.
rim ki, bunlar içerisinde 15 senelik, 20 senelik
ödeneklerin verilmesinde 5017 sayılı Kanun
raportör arkadaşlarımız vardır. Cidden değer- I hükümleri uygulanır.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi cetveliyle beraber oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kadrolar
Madde 3. — 3656 sayılı Devlet memurları
nın aylıklarının tevhit ve teadülüne dair Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlı
ğı bölümünden ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı
(kadrolar kaldırılmış ve yerine (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
sayın üye? Yok. Maddeyi cetveliyle beraber
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE — Bu kanuna bağlı, (2)
payılı cetvelde gösterilen, kaldırılan kadrolar
da olup da 5439 sayılı Kanun gereğince Yargıtayda fiilen görev ifa etmekte olan hukuk me
zunu başkâtiplerin (3) sayılı cetvelde gösteri
len kadrolara atanmaları, bu kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren en geç bir ay içeri
sinde yapılır. Bunların raportör
kadrolarına
atanmalarına kadar geçecek sürede eski görev
leri devam eder.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler., Kabul edil
miştir.
Madde 4. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir.
Madde 5. — Bu kanun hükümlerini
lkanlar Kurulu yürütür.

Ba

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul ediltmliştir.
Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz isti
yen sayın üye? Yok. Tümünü oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
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3. — Devlet Memurları aylıklarının
tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet
Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar
eklenmesine
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa
ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları ('Millet Meclisi 1/180; Cumhuriyet Senatosu
1/1075) (S. Sayısı : 1384) (1)
BAŞKAN — Biraz önce kabul buyurulmayan, fakat şimdi Adalet Bakanı tarafından ve
rilmiş olan bir önerge vardır, okutup oylarınıza
arz edeceğim :
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Bugünkü gündemin iiki defa görüşülecek
işler bölümünde 3 ncü sırada bulunan Devlet
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair
olan 3656 sayılı Kanuna 1 sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar eklenmesi
ne dair kanun tasarısiyle temin edilecek kadro
lar terfi edemiyen hâjkim ve savcılar ile ilk ka
deme adalet memurlarının terfilerini sağlaya
cak ve yeni mahkemelerin kurulmasında kulla
nılacağından önemine binaen biran evvel ka
nunlaşmasını sağlamak üzere gündemde bulu
nan diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle
görüşülmesine karar verilmesini saygı ile arz ve
teklif ederim.
Ziya Önder
Adalet Bakanı
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul 'edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Gerekçe dağıtılmış bulunmaktadır. Gerekçe
nin okunup okumaması hususunu oylarınıza
arz ediyorum: Okunmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Tümü üzerinde söz istiyen? Sayın Mumcuoğlu, buyurun.
RİFAT ÖZTÜEKÇİNE (İstanbul) — Ko
misyon üyesidir, muhalefet şerhi de yoktur.
BAŞKAN — Bir dakika. Usule uygundur.
Sayın Öztürkçine müzakere edilen Bütçe ve Plân
Komisyonu raporudur. Bu sebeple Sayın Mumcııoğlu Anayasa ve Adalet Komisyonunun üyesi
(1) 1384 S. sayılı basmayazı tutanağın so
nu udadır.
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olarak hususi ile Cumhuriyet Senatomuzun
mülkün temelini teşkil eden adaleti tevzi ile
vazifeli ve ona yetkili Türk mahkemelerindeki
fedakâr hâkime, savcıya ve onun teşkilâtında
hâkimin, savcının ayrılmaz bir unsuru olarak
çalışan kâtiplerine kadro vermek, imkân ver
mek hususunda âzami derecede cömertlik içe
risinde bulunduğu bir vakıadır.

olduğu için, raporu müzakere edilen komis
yonun muhalefet şerhi vermeyen üyesi konuşa
maz. Sayın Mumcuoğlu 10 dakikalık konuşma
hakkınız vardır, buyurun.
HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, teşekkür ederim. Değerli arkadaş
larım, müzakeresine başladığımız kanun tasa
rısıyla Adalet teşkilâtımızın merkez kadroları
na 26, iller teşkilâtına da 100 kadro verilmejktedir. Bunu uzun yıllar hizmetinde bulundu
ğum teşkilâtım için ve mensupları iğin bir teni
imkânı sağlaması bakımından şükranla kar
şıladığımı arz etmek isterim. Tasarıyı destekli
yoruz. Çok yakında Yüce Parlâmentoya gelece
ği ifade edilen Personel Kanununun hâkim ve
savcı kadrolarına yankıları ne olacaktır, bil
miyoruz. Ancak bu kadroların, halen verilen
kadroların, hâkimlerin, savcıların kadrosuzluk
yüzünden terfilerini kemaliyle karşılayacak sa
yıda olmadığını belirtmeyi de vazife biliyorum.
Değerli arkadaşlarını, gerekçeden de anla
şıldığıma göre iler teşkilâtına alınan 100 kad
ronun bir kısmının yeni kurulacak mahkemeler
için alındığı anlaşılmaktadır. Şu anda beni
lütfen dinleyenlerin çoğu aziz meslekdaşiarım
olması itibariyle bilirler onun için fazlaca açık
lamaya lüzum görmüyorum. Zabıt kâtipleri
mahkeme için, duruşma için lüzumlu unsurlar
dır. Zabıt kâtibi duruşma zabıtnamesinde gös
terilmezse verilecek hüküm nakzı müstelzim
olur. Bu nedenle alman başkâtip, kâtip ve diğer
müstahdem kadroları çok ama çok kifayetsiz
dir.
Değerli arkadaşlarım, İD halde Adlîye men
subu olan hâkim, savcılar kadar katipler de ha
kikaten mesai saatlerinin dışında büyüik er-ısk
sarf eö.en insanlardır. Bu kadar insan üstü gay
retle çalışan insanlara bir mıahkeme kurulduğu
saman muzaaf hizmetlerin de verilmesi doğru
olmamak ieabeder. Bu nedenle tasarıyı benim
sediğimi tekrar az ederken, değerli Adalet Ba
kanımızdan süratle ve özellikle bu kadroların
tezyidi imkanları iizermde durmasını istirham
edeceğim. Teşekkür ederim, aziz arkadaşlarım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan.
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Türk Milletinin
gerçek düşüncesine, gerçek görüşüne uygun
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öyle zannediyorum M, şimdi yüksek huzur
larınıza gelmiş olan bu tasarıya muhalefet ede
cek hiçbir arkadaşımız olmıyacaktır. Yalnız be
nim endişem; bu tasarıda gösterilen kadro sa
yılarının bugün artık yeniden terfi için sıra
bekleme durumuna girmekte bulunan hâkim ar
kadaşlarımızın, savcı arkadaşlarımızın terfileri
ni kolaylıkla sağlıyacak ve bu imkânı karşılıyacak derecede olmaması muhtemeldir. Çün
kü, geçen sene bu kanun ele alındı, meclisler
tatile gitti kadük oldu; geçen seneden beri terfiye istihkak kesbeden hâkim arkadaşlarımız
oldu, yeni ihtiyaçlar doğdu. Bunları karşılamak
bu kadro kanunu ile de mümkün olacağı kana
atini taşımıyorum.
Bir ümidimiz şu; demin de değerli arkadaşı
mın ifade ettiği gibi Personel kanunu çıkacak
deniyor; hele bir çıksın bakalım ne getirecek?
Hepimiz bekliyoruz. O zaman belki de bu ihti
yacı karşılıyacak şekilde maddeler getirecek
tir. O takdirde meselemiz görülür. Ama eğer,
Personel Kanunu hâkimlerin, savcıların duru
munu ele almıyacak durumda ise, o zaman Sa
yın Adalet Bakanmdan en kısa zamanda ger
çek ihtiyaca tekabül edecek bir kadro kanunu,
teşkilât kanunu ile beraber yüksek huzurlarını
za getirmesini hem zaruri görüyorum, hem de
hakkaniyetin icabı olarak telâkki ediyorum.
Muhterem arkadaşlar, burada acı bir gerçe
ğe dokunacağım.
Çocukluğumdan itibaren tanıdığım, hâkim
lik, savcılık yaptığım zaman beraber çalıştığım,
mübaşirler vardır, hâlâ terfi edemeden olduğu
yerde sayarlar. Bu zulümdür. Bunlarm da du
rumunu, bunlara da terfi imkânı sağlıyacak
kadrolann meclislerin huzuruna getirilmesi ha
linde hiçbir müşkülâtla karşılaşmıyacağını bili
yorum.
Maliye Bakanlığı Hazine menfaati zihniyeti
ile hareket eder. Arkadaşlar, memuru maaşı ile
tatmin etmezsen, memura hakkı olanı vermez-
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sen senin memleketinde maliyende çırpınır,
doğrulur olduğu yerde, sayar. Bu bir realite;
maliyecileri bir türlü bu görüşe getiremedik,
şimdiye kadar. İnşallah bundan sonra gelirler.
Binaenaleyh bu görüşü paylaşmak mecburiye
tindedir, maliyeciler.
Bakanlıkların ne sıkıntı çektiklerini biliyo
ruz, tatbikat olarak. Bakanlık ihtiyaç gösterir.
Maliye, efendim yoktur kadro veremem, param
yoktur veremem der. Sen ona veremediğin
müddetçe de hizmet görülmez. Hizmet görülme
yince de millet şikâyet eder. Milleti devletten
soğutmak için ne lazımsa yaparız, ondan son
ra da bizzat kendimizde oturur şikâyet musluk
larını açarız. Bunlara bir son vermek için bu
kadro mevzularını tüm olarak ele almak lâzım.
Bunu böylece arz ettikten sonra bir cihete do
kunmadan geçemiyeceğim.
Bu kürsüden, kendilerinden milletin hiçbir
şeyi esirgemediği ve kutsal mesleklerine de de
rin saygı duyduğumuz Türk hâkimleri de lüt
fetsinler, bugünkü mahkeme istiklâli, hâkim te
minatı müessesesi içerisinde bu milletin muhtacolduğu hizmeti vermekte biraz çaba göster
sinler. Türk hâkimlerinden bunu bekliyoruz. Şi
kâyetler geliyor kulağımıza. Dâvalar 7 ay, 8 ay,
sonraya atılıyor. E., bu millete reva görülecek
bir hâl değildir, haksızlıktır.
Nasıl ki, millet kendileri için her şeyi yap
maya amadedir. Çoğunluğu ile milleti için ger
çekten fedakârlıkla çalıştıklarına yakından şahidolduğum hâkimlerin arasında, hâkim diye
diğer hâkimlere de sıfatlarından dolayı bâzı
şeyler sirayet ettiren bir kısım hâkimlerin ken
dilerine biraz daha çeki düzen vermek suretiy
le sây-ı gayretlerini millet için harcamalarını
da temenni etmek vazifemizdir ve zannediyo
rum milletin bize verdiği yetki ile hakkımız
dır.
Bu itibarla da bu kanunun aziz meslektaşla
rımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder
ken, kendilerine saygı duygusu ile vâki olan ri
calarımıza da kulak vermelerini istirham edi
yorum, saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın özden.
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; nihayet bu bir kad
ro kanunudur; tabiatı ile öteden beri kadrola
rın genişletilmesini arzu etmemiz dolayısiyle
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bu tasarıya muhalefet edecek değilim. Yalnız
bu tasarı gelmişken bir, iki noktayı arz etme
den geçemiyeceğim.
Sayın Adalet Bakanından ricam, Savcılar
Kanununun biran evvel getirilmesini istiyoruz.
Savcılar Kanunu tedvin edilirken de Anayasa
Mahkemesinin eskiden vermiş olduğu ret kara
rındaki esbabı mucibeye tam mânasiyle uyul
muş olması lâzımdır.
Muhterem arkadaşlar, iş mahkemeleri maale
sef çok dar kadro ile büyük işler karşısında ça
lışmaktadırlar.
istanbul'da iş mahkemeleri
4, 5 ay sonraya dâvaları talik etmektedir. Bu
kâfi gelmiyor. Şimdi kadro veriliyor, hiç olmaz
sa büyük şehirlerdeki iş mahkemeleri biraz fazîalaştırılmalıclır.
Adlî tıp müessesesi hakkında müzakere et
tiğimiz komisyonun raporunda temenni vardır.
Bu temenniye candan katılıyoruz. Çalışmaların
aynı tıbbî esaslar içerisinde ve devamını sağlıyabilmek için gerekli imkânların bu müessese
ye de tanınmış olması lâzımdır. Ona göre yeni
bir tasarı ile karşımıza Adalet Bakanının gel
mesinde fayda umuyoruz.
Sayın arkadaşlarım, benden evvel konuşan
muhterem Alpaslan mübaşirlere temas etti.
Bönde müsaadenizle gardiyanlara temas ede
yim. Bunu bütçe müzakerelerinde de ifade et
tik.
Ceza evlerinde, tevkif evlerinde meselâ, Sağ
m?lcılarda matluba uygun gardiyanlar yoktur
ve ondan dchyı da hâdiseler olmaktadır. Bu
gardiyanları da esaslı bir şekilde ele almak, biı:?.z bilgi ile teclıia etmek ve maaşlarını fazlaİpştırmak 1?simdir. Bunun detaylarına inecek
değilim.
Bir de mühim olan bir nokta, 60 sayılı Ka
nun var; bu kanun çıkarken bâzı adliye mimtesipleri unutulmuştur. Mukasebedekiler, adlî si
cili eldler ve saire. Bunlar hakkında tekliflerde
bulunduk, maalesef Adalet Bakanlığı buna
önem vermedi. Bu kanun biran evvel getirtile
rek haksızlıkların önüne geçilmesi zarureti var
dır.
Muhterem arkadaşlar, istanbul'da bâzı mah
kemeler keşfe gidince mahkeme kalemleri ka
panıyor. Bunların isimleri bende vardır.
Çünkü, memur yoktur. Bir memur has
ta oldu mu, birisi de izinli gitti mi, birisini de
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hâkim alıp keşfe götürdü mü, saat üçten sonra
mahkeme kalemi kilitleniyor. Onun için vazife
görülmüyor. Sırf bu hususları Adalet Bakanı
nın nazarı dikkatini oelbetmek için söyledim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususunu
oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
İvedilik hususu da mevcuttur. Oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet
Bakanlığı Bölümüne yeni kadrolar eklenmesms
dair kanun.
Madde 1. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3658 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı bölümüne ilişik (1) sayı
lı cetvelde unvan, derece ve sajaları yazılı kad
rolar eklenmiş ve 2 sayılı cetvelde yazılı kadro
lar çıkarılmıştır.
BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile beraber oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir .
Geçici Madde — Bu kanunim 1 nci maddesi
ne bağlı 2 sayılı cetvelde gösterilen re kaldı
rılmış bulunan Adalet müfettişliği k a d r o l a r 
da bulunanlardan üst kadrolara atanacaklar,
atanma işlemleri tamamlanıncaya kadar eski
görevlerine devam ederler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler.,. Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeıı?..
Yok. Maddoyi oylarınıza arz ediyorum., Kabul
edenler... Etmiyenler... Eabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeıı?..
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte sez
istiyen?
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ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Söz is
tiyorum, lehinde.
BAŞKAN — Lehinde buyurun.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın
Başkan, muhterem. senatörler; Anayasa ve
Adalet Komisyonunda bulunmam hasebiyle,
bendenizin de bu tasarının altında komisyon
ibresi olarak imzam bulunduğu cihetle, tasvibettiğinıi peşinen ifade etmiş bulunuyorum.
Yalnız muhterem arkadaşlarımın dokundukları
bâzı yönleri itibariyle Sayın Adalet Bakanının
ve Hükümetin dikkatini çekmek yönünden bâzı
istirhamlarda bulunma zaruretini hissettiğim
için huzurunuza geldim.
Muhterem Alpaslan, zabıt kâtipleri, Sayın
â-iden de mübaşirler hakkında dileklerini ilet
miş olmakla birlikte, bendenizin de en mühim
addettiğim bir konuyu Sayın Adalet Bakanının
dikkatine arz ediyorum.
Bugün Türkiye'nin birçok yerlerinde Adli
ye daireleri arşiv ve kalemler itibariyle içine
glrilamiyecek derecede karışık ve düzensizdir.
Bunun nedenleri muhteliftir. Çünkü, bâzı yer
lerde yeteri kadar oturacak masa dahi bulama
maktadırlar, zabıt kâtipleri ve memurlar. Dakti
lolar ve sair adliyenin ihtiyacı olan malzeme
tı"namiyTe kifayetsizdir. Bunların biran evvel
karşılanması ve bütçelere bu yönde yeterli ödeiı3k feîiulmc^ı gerekir kanaatindeyim.
Bunun gibi bir de adalet dairelerinin ha].:;:ı kira ile işgal ettiği binalar durumu vardır.
Bunların bazen kiralarının zamanında ödenımsu iğini bizzat nıügahade etmiş olan bir arkadaşı:sz sıfatiyle, konuyu geçen sene bir vesile ile
b^ym Adalet Bakanının bizzat şahsına intikal
ettirmek suretiyle bu kiradan doğan ihtilâfın
h::!Lni istirhamda bulunmuştum. Bu gibi ihtiirfbr/:ı doğuracak mahiyette olan kira mev
zuundaki tedbirlerin de alınmasına zaruret burmnmn eki olan cetvellerde bir
dikkatinize arz etmek isterim. Bu
alırda ela Sru-n Adalet Bakanının bir tavzih
-pîiiaii lüzumuna inanıyorum. 1 nci madde
; birlikte kabul etmiş olduğumuz 1 sayılı cetbbr "bor kısmında «Başkan, hâkim, üye, sulh
ikimi:.. «Burada Balkan tâbirinin içerisine gel bir "umre girsr zannediyorum. Çünkü, ağır
sda? var, toplu mahkemeler var. Bunların
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hepsinin başkanları kasdediliyor zannederini.
Fakat, vazıh bir ifade bulunmadığı için "bunun
tavzihi icabedsr kanaatindeyim.
Ayrıca, sayın arkadaşlarımdan bâzıları teOTas buyurdular. «Kadrolar yetersizdir,» dedi
ler. Doğrudur, bendeniz de iştirak ediyorum.
Dikkatimi çeken husus, kadroların hepsinin
1 500 den yukarı olmasıdır. Daha aşağıdaki
kadrolara ihtiyaç hissedilmemiş midir? 1 500
den yukarıdaki kadrolar aded itibariyle de 100
aded tutuyor, iller kısmında hâkimler yönün
den verilen kadrolar. Bu 100 aded kadro yük
selmesi halinde geride nihayet 100 kadro mün
hal hâsü olacağına göre, geride kalan hâkimle
rin ihtiyaçlarını bu kadrolarla karşılamak müm
kün olmaz kanaatindeyim. Bu hususlarda da
yeni bir teklif ile huzura gelineceğine kaaniim.
Hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Heyeti
nizi saygiyle selâmlarım.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
FAİK AT A YURT (Uşaik) — Bir hususu arz
etmeıme müsaade eder misiniz?
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mek istiyorum. Terfi edsmiyen hâlam, savcı ve
diğer başkâtiplerin kalmıyacağmı ve bu itibar
la esasen Adalet Bakanlığınca Personel Kanuı u ile alâkalı olarak g-enel kadro tekliflerinin
dv3 sırası geldiğinde, zamanında yapılacağını ve
böylece bütün yargı mekanizmasının ve organ
larının müstehak oldukları âdil ücret seviyesine
ve dengeli maaşlara kajvuşacaklarmı arz ede
rim.
BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza
I u-z ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler...
| Ifabul edilmiştir.
I
Çalışma müddetimizle ilgili iki önerge varİ dır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemde görüşülecek bir tasarı kalmıştır.
Ba tasarının da bitmesine kadar görüşmelerin
devamına karar verilmesini saygılarımla dile
rim.
Elâzığ
Salim Hazerdağlı
Yükselk Başkanlığa
1331 ve 1380 sıra sayılı kanun teklif ve ta
sarılarının müzakerelerinin hitamına kadar me
saiye devam olunmasını arz ve teklif ederim.
j
Kajstaımonu

BAŞKAN — Sayın Atayurt, bir dakika.
Görüşmeler bitmiş, leh ve aleyhte ancak birer
kişiye söz verilir. Lehte konuşma
olmuştur.
Komisyon Başkanı şüphesiz ki, aleyhte konula
cak değil. Yalnız Sayın Kürümoğlu'nun Başkan j
.
A, Nusret Tuna
tâbirinden neyin anlaşıldığı yolundaki sorusu I
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı'nın önergena cevap vermek üzere, rica edeyim. Lütfen bu | rinde gündemde bir kanun tasarısı mevcudiye
ti ifade edilmektedir. Kendisi co'k ilgili olduhususu tavzih ediniz.
J
i

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ
FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Kürümoğ
lu'nun tavzihini beyan ettikleri ve soru şeklin
de tevcih ettikleri mevzuu arz ediyorum.

j
i
1
!
I
i
I
\
|

ğu için ikinci bir kanun tasarısının olduğunun
işer halde farkında değiller, iki kanun tasarısı
vardır. Bu sebeple Sayın Tuna'nm önergesi daha şümullüdür. Sayın Tuna'nın önergesini oy"arınıza arz ediyorum. Kabul edenler... EtmiBu tasarının 10 ncu sayfasında, Adalet Ba
yenler... Kabul edilmiştir.
kanlığı iller kısmında Başkan, hâkim, üye diye
'dereceleri göstermek ve sayıları ve aylık tu
4. — 286 sayılı Köy Kanununda
değişiklik
tarları belli edilmek istenenlerde, başkan deyin
yapılmasına dair kamunun 25 nci maddesinin dece, bütün mahkemelerin başkanları kasdeclilvıştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve Kasabalarda
orjiştir. Ayrıca, mevcut olan kadrolar, bu şekil
mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti teşkiline dair
de yeni kadrolar alınmak suretiyle üst derece \ -ı'ıil saydı Kanunda
değişiklik
yapılması ve
!
deki hâldmlerin terfileri sağlanırken,
bunun
>ûoi kanıtlıların kaldırtması hakkında
Kanunun
tesiri neticesinde alefcderecat 700 kadar alt ka
Ş nci maddesinin değiştirilmesine,
306 sayılı
demedeki hâkim, savcı ve diğer personelin ter
L'iarei Umumiyei Vilâyat Kanununda
değişik
filerinin de böylece sağlanmış olacağını arz ede
likler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal
rim.
dırılmasına dair kanunun 105 nci maddesinin
Bu kadrolarla iş mahkemelerinin de kurul
t> • ğişîirilmcsino ve 307 sayılı Belediye
Kanu
muş bulunacağı hususunun da, tekrar bu tasa
nunda değişiklik yapılmasına
dair Kanunun
rının içinde mündemiç bulunduğunu ifade et
24 nen maddesinin değiştirilmesi
hakkında ka-
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nun teklifinin Millet Meclisince kabul
olunan
•metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Ana
yasa ve Adalet komisyonları raporları
(Millet
Meclisi 2/20; Cumhuriyet Senatosu 2/283) (S.
Sayısı : 1381) (1).
Yüksek Başkanlığa
286 sayılı Köy Kanununda değişiklik yapıl
masına dair Kanunun 25 nci maddesinin değiş^Jrilmeısine, 287 sayılı Şehir ve kasabalarda ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair
4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve
bası kanunların kaldırılması hakkında kanunun
8 nci maddesinin değişitirilnıeısme, 306 sayılı
idarei Umuımiyei Vilâyait Kanununda değişik
likler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal
dırılmasına dair Kanunun 105 nci maddesinin
ueğ'iştirilmesine ve 307 sayılı Belediye Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair kanunun
2-â ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki
kanım teklifine aiit lâyiha matbaada basılıp gel
miş ve üyelere dağıtılmış bulunmaktadır, ön
celik ve ivadelikle görüşülmesini arz ve teklif
ederiz.
Nusret Tuna
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Başkanı
BAŞKAN — Sayın Tuna, önergenizde gün
deme alınması isteniyor. Halbuki gündeme
alınmıştır. O sebeple bu kısanı hıfzediyoruz.
Gündemde bulunan diğer işlerden önce gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Rapor dağıtılmış bulunmaktadır. Gerekçe
nin okunup, okunmaması hususunu oylarınıza
arz edeceğim. Gerekçemin okunmasını kabul
edeaıler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir.
Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Madde
lere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
ivedilik hususu da bulunmaktadır. Oyları
mıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenıkr.. Kabul edilmiştir.
(1) 1381 S. Sayılı
sonundadır.

basmayan

tutanağın
_
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£66 sayılı Eöy kanununda değişiklik yapılma•Sima dair kanunun 25 nci maddesinin değiştiril
mesine, 287 sayılı şehir ve kasabalarda mahalle
muiıtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair '4541
sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı
kanunların kaldırılması hakkında kanunun
8 nci maddesinin değiştirilmesine, 308 sayılı
idarei Umunıiyei VilâyaJt Kanununda değişik
likler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal
dırılmasına dair kanunun 105 nci maddesinin
değiştirilmesine ve 307 sayılı Belediye Kamı
mı nd a değişiklik yapılmasnıa dair kanunun
24 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
MADDE 1. — 442 sayılı Köy Kanununun
238 sayılı Kanunla değiştirilen 25 nci maddesi
nin 13 sayılı bendinin sonundaki; «7, 8 ve 9 ncu
îîkralarda belirtilenler affedilmiş olsalar dahi
köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçile
mezler» ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
iaym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 2. — Şehir ve kasabalarda mahalle
r ııhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541
-sayılı Kanunun 287 sayılı Kanunla değiştirilen
8 nci maddesinin 9 sayılı bendinden sonra g*eîcn; «bu fıkrada belirtilenler affedilmiş olsalar
da seçilemezler ibaresi yürürlükten kaldırıl
mıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
sayın üye. Yok? Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir.
Madde 3. — 306 sayılı İdarei Umumiyed Vi'-.vat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve
ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanu
nun 105 nci maddesinin 10 ncıı fıkrasının so
nundaki <-G, 7 ve 8 nci bendierde belirtilenler
affedilmiş olsalar dahi il genel meclisine üye
•seçilemezler.» ifcarssi yürürlükten kaldırılmışB AŞK AN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın tiye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil;
irıisMr.
Madde 4, —- 1580 sayılı Belediye Kanunuırjîi 307 sayılı Kanunla değiştirilen 24 ncü madc'İsıMn 10 sayılı bendinden sonra gelen; «5, 7
656 —
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ve 8 nci bendlerde belirtilenler affedilmiş ol
salar dahi seçilemezler» ibaresi
yürürlükten
kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oyiarınza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Teklifin lehinde, aleyhinde
söz istiyen?
Yok? Tümünü oylaınnza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında ka
nun tasarısırr.n Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve
Bütçe ve riân komisyonları
raporları
Millet
Meclisi 1/166; Cumhuriyet
Senatosu
1/1076)
( S. Sayısı : 1380) (1)
BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, oku
tuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak isler
kısmında bulunan Ankara Üniversitesi kuruluş
kadroları ha'Mondaki 5239 sayıh Kanuna ek
Elâzığ Veteriner Fakliltesi kuruluş kadroları
hakkında kanun tasarlısının önemine binaen,
Gündemdeki diğer işlere takdimen, öncelik ve
'Yedilikle görüşülmesini arz ve tefelif ederdim.
Bütçe ve Plân Komisyonu
Başkanı
Yiğit Köker

(1) 1380 S. Sayılı uasmayazı tutanağın souundadır.
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Raporun okunup, okunmamasını
oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy(siler... Kabul edilmemiştir.
Tümü üzerinde grupları adına; C. H. P.
•grııpu adına Sayın Hazerdağlı, A. P. si grupu
adını Celâl Ertuğ, Millî Birlik Grupu adına
Sayın Karavelioğ'lu, G. P. si grupu adına Sayın
Fehmi Baysoy ve şahısları adına Sayın Öztiirkçime.
Gerek grup adına konuşan arkadaşlara ve
gerek diğer sayın arkadaşlardan ricam olacak
tır. Mümkün mertebe kısa konuşmaları.
O. H. P. Grupu adına Sayın Salim Hazerdağlı, buyurunuz efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZERDAGLI (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; evvelâ görüşmelerin devamını uzatmak
suretiyle bu [kanuna ilgi gösterdiğinizden dolayı
teşekkür ederim.
Muhterem arkadaşlarım, Ankara Üniversi
tesi bir Veteriner Fakültesi kurulmasını karar
laştırmış. Geniş araştırmalar yapmış ve bu fa
kültenin de Elâzığ'da kurulmasına karar vermiş.
Gerekçede sebepleri yazılı. Bu karar 1965 yı
lından beri Plânlamada, şurada, burada takıl
mış. Ben bunlar üzerinde duracak değilim.
Banlar usun uzadıya münakaşaları artıracaktır.
Tasarının gerekçesinde 'bütün sebepleri yazı
lı. Ben bunları da tekrar etmiyeceğim, vahit
lerinizi almıyacağım.
Türkiye'de hayvancılık konusunda konuşu
lacak çok şey var. Bir kelime ile ifade etmek
lâzımgelirse, hayvancılık Türkiye'de perişan
haldedir. Bunu her gün bütçede, hayvancılık
kongresinde, bu kürsülerden, Millet Meclisinde
ifade ediyoruz. Hayvancılı]k konusu üzerinde,
bu fakültenin açılması münasebeti ile uzun umdıya konuşmalara da girecek değilim.
Türkiye'de şu kadar hayvan ölüyor. Şu ka
dar milyon millî gelirimiz zıyaa uğruyor. Bü
tün bunlar da bu konunun içinde konuşulacak
sözler ama, vaktinizi almamaya çalışacağım.
Muhterem arkadalarım, Türkiye'nin hay
vancılığını perişan halden kurtarmanın en belli
başlı çarelerinden birisi de Veteriner yetiştir-
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nıe meselesidir. Bu itibarladır ki, Türkiye'de 1
Veteriner Faikültesi değil, 10 Veteriner Fakül
tesi kurulsa azdır. Bunun için başta Kars'ta,
Erzincan'da, Urfa'da ve daha birçok illerde Ve
teriner Fakültesi kurulması lâzımdır.
Ben Ankara üniversitesinin bu fakülteyi
Elâzığ'da açması sebebi üzerinde maruzatta bu
lunacağım.
Muhterem arkadaşlarım, dar imkânları olan
Türkiye'mizde bir fakültenin açılması milyon
lar, on milyonlar meselesidir. Bir Veteriner
Fakültesi bina, öğrenci, hocadan ibaret değil
dir. Bir Veteriner Fakültesinin birçok mese
leleri vardır. Hayvancılık bir bakıma hayvan
yemi meselesidir. Veteriner Fakültesi hayvan
yemi üzerine tatbikatlar yapmaya mecburdur.
Bunun için kendisine geniş topraklar lâzımdır.
Bir Veteriner Fakültesinin tatbikat sahası için
binlerce dönüm arazi ister. E, bu araziyi istim
lâk etmek Devlete milyonlara mal olacaktır.
Bugün plân hedefleri darlığı yüzünden bir,
iki yılda yapılacak işi parasızlık yüzünden 3 - 4
yılda yapamıyoruz. İşte Elâzığ'da Veteriner
Fakültesinin kurulmasının sebebi bu imkânları
haiz olduğundandır.
Arkadaşlarım, bu seçim bölgeme ait bir hu
sus olduğu için arz ediyorum. Elâzığ'da bir
Atatürk Üniversitesi kurulacaktı. Bunun için
12 bin dönüm arazi istimlâk edildi, 1955 lerde.
Ondan sonra türlü sebepler ile Atatürk Üni
versitesi Erzurum'a kalktı ve bu istimlâk edi
len arazi bom boştur. 2 bin dönümü sağa, sola
gitmiştir ama, 10 bin dönüm arazi, şehir civa
rında, şehire yakın yerlerde mümbit, üretim
kabiliyeti olan bu topraklar şimdi, Atatürk
Üniversitesinin arpa, buğday ekdiği yerler şek
linde bom, boş beklemektedir.
Şimdi 10 bin dönüm arazi deyip geçmeyi
niz. Bu arazinin bugün değeri -istimlâk olu
nan arazinin - 30 milyon liradır. Halk Ata
türk Üniversitesi kurulsun için, bunu Elâzığ
halkı 1 5 - 5 0 kuruş arasında Devlete verdi. Fa
kat Atatürk Üniversitesi politik sebeplerle git
ti ve bu arazi bugün boştur. Bu arazi Veteri
ner Fakültesinin işine yarıyacaktır, bir.
İkincisi, muhterem arkadaşlarım, Elâzığ'da
bir biyoloji enstitüsü var. Biyoloji enstitüsü
bugün asgari 10 milyon değerinde. Arazisi ile,
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binası ile, personeli ile kurulmuş tesisleri üe
kıymetli, değerli hizmetler görür. Bundan üç beş yıi Önce, hatırlatayım efendim, Türkiye'de
bir at vebası felâketi oldu. At vebasının seru
munu, o zaman, Suriye'den getiriyorduk. Çok
yakın samanda t u serornu yaptı ve Türkiye'yi
hayvan mahvolmasından kurtardı. Böyle bir de
ğerli Biyoloji Enstitüsü de var. Salonu var, bi
nası var, gayet güzel bir yerde, arazisi ve ar
sası çok büyük, böyle bir yer. Bundan başka,
Doğu'da Elâz-ğ'da hayvancılık borsası var, et
kombinası var. Bundan daha başka Elâzığ, ha
kikaten dağlarına,, taşlarına baktığımız zaman
zannedersiniz ki, otlağı falan yok bir memle
ket. Bütün hayvancılığın merkezidir, Doğu hayvaiicilığının ön kapısıdır. Hayvan ihracatı bu
radan yapılır, hayvan piyayası buradadır, hay
van alış - verişi buradadır.
Coğrafi durumu itibariyle 700 - 800 rakımı
ile, 1 500 rakımlı karlı dağlar birbirine yakın
mesafededirler. Kemah boğasından itibaren
Fırat vadisi, Murat vadisi mülhak yerler, bunun
heaaıen yakınında yüksek karlı dağlar. Hayvan
cılıkta; hayvanı bir ayağı cayırda, bir ayağı
âdeta kardadır. Onun için Elâzığ ve hinterlandı,
Bingöl, ŞerafettİEİer, Tunceli'nin dağları, ova
cıklar hayvancılığa gayet elverişli bir yerdir.
Bu yerlerin bütün merkezi de Elâzığ'dır. Bu
itibarin El?, sığ Veteriner Fakültesi açılması için
de yeterli tesisler, üçüncü sebeplerden birisidir.
Muhterem arkadaşlarım, dördüncü bir sebep
da. Elâzığ'da Keban Barajı yapılnıaktaola,
:an Barajı. Türkiye'nin Van gölü kadar
dır
bir golü olacaktır, Bu gölde de balık avvar>ılacaktır, yarın balık yetiştirilmesi
Bizde sahiidekiler mütemadiyen
ramla e
balık yer, Orta - Anadolu'dakiler balık yiyemez
ler. N e t i " itibariyle günün birinde burada bü
yük ta/di su balık ürerimi yapacağım. Bu bakım
dan da, F?â:""ğ'c;a Veteriner Fakültesinin kurul
madı bîr ;j.:v = :\;t. öl^ır^ıır. Âkla gelr-, iri cin E,lâk-ırnhvyor da, neden başka roemlekette
uyar cıiye, bası arkadaslarraır'in aklına
gelir, Meselâ* bir ürfa'da, niçin kurulmuyor?
da hayvaıieılık var, bir Kars'ta, diğer 11rıırıılmuycr da niçin Elâzığ'da kurulu':e arz e:ti£i:ri l u sebeplere binaen, 3040
?evletm keresinden çıkmıyacak,
; <yoıı
*•-••>••••--*••"•
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hazır imkânlar ve arsa olduğu, tatbikat iğin bü
tün bu imkânlar varolduğu için Elâzığ'da bu
fakültenin daha önce kurulması kararlaştırılmış
bulunuyor, isabetlidir. Ankara üniversitesinin
büyük araştırmaları neticesinde yapılmıştır. Di
ğer illerimizde de tekrar tekrar ars ediyorum,
Kars'ta da, Urfa'da da,, Erzincan'da ela, diğer il
lerde de kurulması temennisi ile bu kanuna il
tifat buyurmanızı saygılar:mla istirham ediyo
rum.
Hepinize hürmetler ederim.
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adma Sa
yın Ertuğ,
ADALET FARTİSİ G-BUPU ADINA CELÂL
ESTÜĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, değerli se
natörler, üniversiteler Kanunu, yeni fakülteler
açma yetkisini üniversitelere tanımıştır, Bu
hükme istinaden Doğu'da, hayvan popûlâsy onu
nun en yoğun bölgesi olan Doğu'da, bir Veteri
ner Fakültesi açılması konusunu mensubu bu
lunmakla iftihar ettiğini değerli Ankara Üniver
sitesi mensubu arkadaşlarımla, Veteriner Fakül
tesi öğretim üyeleri ile ve bundan birkaç sene
evvelki Dekanı ile görüşmek suretiyle, ortaya
atmıştım, Eıı musahabemizin sonunda, Sayın
Dekanın bana yaptığı tavsiyeler gereğince, for
maliteleri tamamlıyarak müracaaata bulunduk
ve Veteriner Fakültesi Profesörler Kurulu 1967
senesinin 7 nci ayında bir karar aldı, Elâzığ'da
bir yeni Veteriner Fakültesi açmayı, bilhassa
öğretim üyesi bakımından üserine aldıklarını
beyan etti. Bu yeni Veteriner Fakültesinin
Elâzığ'da açılmasının gerekçesini ele bir ilim
heyeti Doğu illerimizi dolaşarak hazırladılar ve
bir raporla en müsait ve münasip yerin Elâzığ
olduğunu tesbit ettiler. En. karar Ankara Üni
versitesi Senatosundan 1967 senesinin S nci aymda geçmiştir. Ondan sonra, Plânlama, Türkiye'
de kurulacak üniversitelerin yerlerinin teshilini
prensiplerini kurarken yahut ararken Veteriner
Fakültesini de bu arada mütalâa etmek ve Elâ
zığ'da kurulup kurulmamasının münasibolup olmıyacağmı tesbit etmek mülâhazası ile, bir in
celemeye tabi tutmak istedi ve bu yüzdendir ki
biraz zaman usadı. 1969 senesinin Eylül ayının
18 inde bu karar oradan çıkmış oldu. Yani 1939
senesinin Eylülünde Plânlamadan onaylandığı
için bu prosedür arada bir fasılaya mâruz kal
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mış oldu ve bugün de bunu takibeden kısa süre
içerisinde tasarı Meclisimize intikal etmiş bu
lunmaktadır, birinci Meclisten geçtikten sonra.
Demek oluyor ki, bilhassa Hükümet çevresinde
kanun tasarısı zaman kaybına uğramamıştır,
ancak teknik bir organ olan Plânlamada biraz
duraklamaya mâruz kalmıştır.
Muhterem arkadaşlarım, burada gerek şah
sım adına, gerekse mensubu bulunduğum grupum adına Ankara Üniversitesine ve Ankara
Üniversiteli Veteriner Fakültesine büyük şük
ranlarımızı arz etmeyi vazife sayıyoruz. Bu ha
kikaten yerine getirilmesi ieabeden bir vazife
dir. Çünkü, Ankara Üniversitesi Doğu'ya ve
Anadolu'ya yayılma ve bilhassa büyük bir eko
nomik mâna taşıyan hayvancılığımızı yerinde
bir kararla desteklemeye sebebolmuştur.
Muhterem senatörler, Birinci Beş Yıllık
Plânda bildirildiği veçhile, ortamalı olarak ta
rımdan elde edilen millî gelirimiz 21 milyar li
ra civarındadır. Bunun % 31, yani 7 milyar li
rası hayvancılıktan sağlanmaktadır, öte yan
dan, Tarım Bakanlığının istatistiklerine göre,
bir yılda et, süt, yapağı, yumurta, yakılmakta
olan gübre, salgın ve parazit hastalıkları dolayısiyle yavru verimi düşüklüğünden, canlı hay
van naklindeki zayiattan, erken kuzu kesimin
den cem'an 10 milyar liralık millî servet kaybı
olmaktadır. Her yıl 10 milyar liralık bir millî
servet kaybı küçümsenmiyecek bir rakamdır.
Bunun nedeni, teknik hayvancılık olmayışı, tek
nik personel yoksunluğu, yani ilmî şekilde hay
vancılığın yapılamayışıdır. Onun içindir ki, Tür
kiye'de ad^di bir tek olan Veteriner Fakültesi
nin çoğaltılması kabul edilmiş ve ilk adım ola
rak Elâzığ Veteriner Fakültesi gerçekleşmekte
dir. Bundan daha önce yine Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi istanbul'da bir Veteriner
Fakültesi açılmasını kararlaştırmıştı. Fakat
zannediyorum ki, henüz teşkilât kanunu ve ta
hakkuk safhasına girmemiştir.
Ankara üniversitesinin öncelikle Anadolu'
ya el uzatması, hem millî kültürümüzü, hem
millî eğitim politikamızı Anadolu'ya götürme
si, hem de millî ekonomimizde çok mühim bir
unsur olan hayvancılığımızı desteklemiş olma
sı şükranla karşılanacak büyük bir hareket
tir. Burada bilhassa şunu belirtmek istiyorum,
muhterem senatörler.
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Bir üniversite veya bir yüksek okul yahut
bir fakültenin açılması her şeyden önce öğre
tim üyesi meselesidir. Bu öğretim üyesi mese
lesi halledildikten sonra, istediğiniz kadar ınütevazi binalar içerisinde, küçük yerlerde büyük
işler yapılabilir. Araçlar, lâboratuvarlar önem
sizdir, demiyorum. Fakat öğretim üyesi ihtiyacı
karşılanan her yerde bunlar mutlaka temin
edilebilir. Bize, yani benim de seçim bölgem
•olan Elazığ'a, öğretim üyesi yardımı ile el
uzatan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakül
tesi Kuruluna ve Ankara üniversitesi Senato
suna şükranlarımızı ve burada gösterdikleri
çok değerli hareketi minnetle karşıladığımı
zı belirtir; bu fakültenin, tahakkuku için ge
reken teşkilâtı ihtiva eden bu kanunu müspet
karşılamanızı dilerken, bu fakültenin Elâzığ'
ımız için, memleketimiz için uğurlu ve hayırlı
olmasını temenni eder, hepinizi saygılarım
la selâmlarım.

de daha çok ekonomik görüşle teşkilatlandı
rılmalıdır. Öğretim üyelerinin bir kısmı, bir
nisbet içinde, belki yarısı, belki yar ısından
azı veya çoğu ekonomist olmalıdır ve hayvan
cılığın ekonomisi Veteriner Fakültesinin bün
yesinde yer bulmalıdır. Veterinercilik, ekono
mik birim üzerine kurulmalıdır. Ekonomik ve
rim üzerine kurulmalıdır. Bilmiyorum daha baş
ka kelimeler kullansam fikrimi ifade etmiş
olabilirmiyim. Ama her hal ve kârda bu fakül
tenin bünyesinde ekonomistler görev almalıdır. Bu fakültenin bünyesi ekonomik bir gö
rüşle teşkilâtlanmalıdır. Enstitülerin kurulu
şunda bu görüş dikkate alınmalıdır. Sadece bu
temennimi arz etmek için huzurunuzdayım. Bu
fakültenin Elâğız'a ve bilhassa hayvancılık
merkezi olan Şarka, Doğu - Anadolu'muza ha
yırlı olmasını diliyorum; teşekkür ederim.
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına. Sa
yın Bay soy.

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın
Karavelioğlu.

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ
BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın
arkadaşlarım; benden evvel konuşan arkadaş
lar, Türkiye'deki, hayvancılığın durumu ve
Türk ekonomisine verdiği zarar miktarı üze
rinde durdular. Onun için bu konuya temas
etmiyeceğim. Hakikaten Türk ekonomisinde
hayvancılığın büyük bir rolü vardır ve sene
lerce ihmal edilmiştir. Memnuniyetle kabul
etmek lâzımdır ki, şu son senelerde hemen her
fırsatta arkadaşlar bu konuya değiniyorlar,
hiç şüphe yok ki, hayvancılığı normal şekilde
yürütebilmek izin de ona, onu yetiştiriciye, ona
bakıcıya, ona hizmet edecek ve tedavisini de
ruhte edecek veteriner elemana da çok ihtiyaç
vardır.

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KÂMİL
KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sayın arka
daşlarım, ben Elazığlı değilim. Elazığlıları tak
dir ederim, Elâzığ'ı beğenirim. Bir fikrimi kı
saca açıklamak için huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. Bu geç kalmış bir tasarıdır. Gelmesi
ni memnuniyetle karşılıyorum. Türk hayvancı
lığının hattâ Türk veterinerciliğinin bir başa
rısızlık içinde bulunduğu bir vakıadır. Bunu
meslek mensuplarını küçültmek için söylemiyo
rum. Bir gerçeği ifade etmek ioin soyuyorum.
Türk veterinerciliği bugünkü imkânlariyle,
Türk hayvancılığını kalkıııdıramamıştır. Temen
ni ederim ki, Elâzığ Veteriner Fakültesi bü
yük bir boşluğu dolduracaktır, Türk hayvan
cılığının Türk ekonomisinde lâyı-k olduğu yeri
almasına yardım edecektir.
Şimdi, asıl fikrimi ifade etmek istiyorum.
Sanıyorum ki, bu fakültenin kuruluşunu ayağa
kaldırmakta büyük emeği olan Sayın Dekan,
beni, kısa konuşmama rağmen anlıyacaklardır. Ben Türk hayvancılığının kalkmmamasmdaki, zaafı veteriner fakültesinin kuruluşun
daki, hataya veriyorum. Veteriner Fakültesi
bence sadece hayvan sağlığı üzerine kuru
lan enstitülerden müteşekkil olmamalı. Belki

Rapor gayet güzel hazırlanmış. Tetkik ede
cek olursak görürüz ki, 1842 de ilk Veteriner
Fakültesi, açılmış ve bugüne kadar yani aradan
gecen 128 sene içinde ancak 3 262 veteriner
mezun etmiş. Halbuki, bugünkü hayvan popilâsyonu durumuna ve plânlamamızın görüşüne
göre, 3 000 veterinere ihtiyaç var. Şu halde bu
fakültelerin açılışı adedlerinin çoğalışı geç
kalmıştır. Bununla beraber bugünkü imkân
lar için de derleyip, toparlayıp Elâzığ Fakülte
sinin açılmasına hizmet edenlerin ve bu hu
susta muhakkak ki, büyük gayreti görülen
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Sayın Bakana ve Hükümete teşekkür etmeyi I gerek Hükümetimize gerekse üniversitemize
karşı göstermiş oldukları iyi niyete ve anla
bir borç bilirim.
yışa teşekkür ile sözlerime başlamak iste
Buna mukabil, bir de istanbul'da bir Ve
rim,
teriner Fakültesi açılması îâzımgelir iken, hâ
lâ binanın yapılısı ileri sürülerek maalesef bu
Sayın konuşmacılar bilhassa yeni kurulan
geciktirilmiştir. Nitekim bütçe konuşmaları-'
bir fakültenin yerinin seçimi konusuna de
mızda İstanbul Üniversitesi rektöründen sordu
ğinmiş oldular. - Neden Elâzığ'da da neden baş
ğumuz zaman verdiği cevap maalesef söyle
ka bir vilâyette açılmamıştır . Bunun sebebini
idi: «1973 yılında Veteriner Fakültesi binası bi
kendilerine göre de tahlil ettiler. Ben bu ko
tecek, eğer mütaahhitlerle ihtilâfımız olmaz
nunun açıklığa kavuşması arzusu ile huzuru
sa». Demekki, ihtilâf olursa 80 de de bitebilir,
nuza gelmiş bulunuyorum.
1990 da da bitebilir. Halbuki, görüyorum bu
1966 yılında Türkiye'de yeni açılacak üni
rada güzel bir anlayış içindeyiz. Bina ikinci de
!
versiteler
kuruluşların yerleri ve nitelikleri ko
recede olsun, evvelâ fakülte açılsın. Çok da:
nusunda
bir
toplantı yapılmıştır; üniversite
imkânlardan istifade yoluna gidilmiştir. Bu da
rektörleri, akademi reisleri ve her müessesenin
herhalde Sayın Bakanın himmetleriyle olmuş
temsilcilerinin iştirakiyle. Bu toplantıda 5 ki
olduğunu kabul etmek lazım; bu balamdan tek
şilik bir komisyon seçilmiştir. Bu komisyon
rar teşekkür ederim.
aşağı - yukarı 1966 Şubat ajandan Mayıs ayma
Sayın Karavelioğlu arkadaşımız, hakikaten
kadar devamlı çalışma yapmıştır ve bu çalışgayet iyi noktalara temas ettiler. Bugün bir
I ması neticesinde, Türkiye'nin muhtelif yerlerin
veteriner aynı zamanda ekonomist, aynı sa
de, ne şekilde ve hangi fakültelerin açılması
manda plâncı olması lâzımgeliyor, Son sene
I konusunu ele almıştır, incelemiştir, bir rapor
lerde Ankara Veteriner Fakültesi bunu naza
tanzim etmiştir. Rapor tekrar rektörler, aka
rı itibara almış, bir ekonomi kürsüsü, bir
demi; reisleri ve üniversite temsilcilerinin işti
plânlama kürsüsü ve bunun yanmda da bir
rak etmiş olduğu toplantıya getirilmiştir ve
balıkçılık kürsüsü kurmuştur. Hakikaten de
toplantıda, oy birliği ile kabul edilmiştir.
diğiniz gibi, bunlar evvelki, senelerde ele alın
Bu rapora göre, Türkiye'de öncelikle açı
mış olsa idi hiç şüphe yok ki, daha faydalı ele
lacak 3 üniversitenin yerleri tesbit edilmiştir.
man yetiştirilmiş olunurdu. İnşallah bundan
sonra bu yeni açılan fakültelerde "tunlar naza
Birincisi; Adana Üniversitesi; Çukurova böl
rı itibara alınır ve memlekete hayırlı hizmet
gesine hitabedeesk ve Çukurovamn muhtelif il
ler yapılması imkânı hazırlanmış olur.
lerinde kurulacak fakültelerden teşekkül ede
cek.
Muhterem arkadaşlarını; bu konuda daha
çok konuşmak isterdim; ama vaktin darlığı
ikinci üniversite Doğu üniversitesi; Diyarba
sebebiyle sizleri fazla yonnıyayım. Yine tek
kır ve Elâzığ'a hitabedecek, fakülteleri Elâzığ
rar bu fakülteyi bütün imkânsızlıklara rağ
ve Diyrabakır'da olacak. Diyarbakır'da Tıp
men açılma imkânını hazırlıyan Sayın Baka
Fakültesi, Elâzığ'da Veteriner Fakültesi ve yi
na ve Hükümete teşekkürlerimi arz ederim.
ne Diyarbakır'da Filoloji, Edebiyat Fakültesi
hürmetlerimle.
gibi kuruluşlar olacak.
BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. Sayın
Öztürkçine; sise Sayın Bakandan sonra söz ve
receğim, son söz üyenin olsun diye. Bakan is
tedikleri için, önce ona söz veriyorum.

Üçüncüsü, Eskişehir'de olacak, ve orada da
işletme Fakültesi, Tıp Fakültesi gibi, fakülte
ler kurulacak. Bunların açılış sıraları, tarih
leri; öncelikle Adana'da, ikincisi; Elâzığ ve Di
yarbakır'da, üçüncüsü; Eskişehir'de olacak,
MİLLÎ EĞİTİM BAKAM ORHAN OĞUZ
bunları da diğer illerimiz, imkânı olan illeri(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; Elâzığ Veteriner Fakültesinin I miz takibedecek. Bunların dışında, tekrar 10 ta
açılmasını öngören kanun tasarısı münasebe
ne teknik yüksek okulun açılması öngörülmüştiyle gruplar adına görüşen arkadaşlarımızın, I tür, bu toplantıda. Bu toplantıda elde edilen
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rapor Hükümetimiz tarafından, hükümetleri { ze maruzatta bulunan Sayın Karaveiioğlu'nun
üzerinde durduğu iki noktaya cevap vererek,
miz tarafından olduğu gibi kabul edilmiş ve 1966
vaziyeti tavzih için söz almış bulunuyorum.
senesinde kabul edilen raporlar istikâmetinde
Sayın
Karavelioğlu ifadelerinde; Türk vete
mesele yürütülmektedir.
riner hekimlerinin hayvancılığı kalkındıramaBunun neticesi; Adana'da Ziraat Fakültesi
dığı gibi bir ifade sarf etmiş bulunmaktadır
açılmıştır. Bunun neticesi; Adana'da iktisadi
lar, aynen zapdettiğime göre. Biz Bütçe ve Plân
ve Ticari ilimler Akademisi açılmıştır. Bu ra
Komisyonu olarak, yeni Anayasanın plânlı devpora uygun olarak Diyarbakır'da Tıp Fakülte
lede her meselenin, her kalkınmanın plânlı bir
si açılmıştır ve şimdi huzurunuza getirmiş ol
şekilde yürütüleceğini âmir bulunan hüküm
duğumuz tasarı ile Ankara Üniversitesinin pat
lerine
uygun olarak hazırlanmış bulunan esas
ronajı altında Elâzığ'da da Veteriner Fakülte
lara göre, Türk veteriner hekimlerinin mev
si açılmaktadır. İnşallah bunu, diğer kuruluş
cut şartlan âzami derecede kullanarak ve im
lar takibedecektir. Bu suretle üniversiter öğre
kânları
seferber ederek, canla başla çalışmak
timi, Hükümetimiz yurt sathına yaymak ka
suretiyle,
Türkiye hayvancılığının bugün iyi
rarındadır. Bu nedenle Türk çocuklarına, Türk
istikâmetlere
doğru sürüklenmesinde büyük
gençlerine fırsat ve imkân eşitliğini tesis etme
hizmetleri
sebketmiş
olduğuna kaani bulunmaknin yolu, aracı; ancak üniversiter öğretim
tayiki.
müesseselerinin yurt sathına yaymakla temin
edilir. Buna inanmış bulunuyoruz. Bu inançla
Yine Sayın Karavelioğlu, veteriner hekim
bu fakülteleri yürütme kararındayız.
lerde bulunması icabeden vasıflar itibariyle ha
Sayın Karaveiioğlu'nun değinmiş olduğu
kikaten şayanı dikkat ve önemli bir noktaya
husus cidden önemli. Açılan yüksek öğretim
işaret etmişlerdir ki; o da; bir ekonomist olma
kurumlarının mutlaka verim esasına dayanma
ları ve bu şekilde memleket hayvancılığını kal
sı zarureti vardır. Masa başı veterineri yeri
kındırmalarıdır. Hakikaten Ankara üniversi
ne, iktisadi suallere, iktisadi konulara ce
tesine bağlı Veteriner Fakültesi ve binııetice
vap verecek nitelikte müesseseler kurulması
bu fakülte nezaretinde faaliyete geçecek olan
mecburiyeti vardır. Bu nedenle Elâzığ tercih
Elâzığ Veteriner Fakültesine de yeni gelişme
edilmiştir, öncelikle. Elâzığ'da kurulacak fakül
lere uygun olarak, ekonomi ve plânlama kürsü
tenin sadece Elâzığ'a değil, o bölgenin bütün
leri de ihdas edilmiş olmak suretiyle, özlenen
hayvan popülâsyonuna hizmet edeceği mu
gayelerde Türk veteriner hekimlerinin istikba-hakkaktır. Bütün bölgenin iktisadi kalkın
le daha iyi hazırlanmaları sağlanmış olacak+111
masına hizmet edeceği muhakkaktır. Te
ili .
mennimiz odur ki, biz de aynı temenni
Sırf bu tavzihi yapmak için vaktinizi işgal
ye katılarak ifade ediyoruz; Elâzığ Veteriner
ettim Sayın Başkanım arz ederim.
Fakültesinden yetişen gençlerimiz, masa başı
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine.
veterineri değil, bizzat lâboratuvarda ve iş yerin
de, iş başında görev alan veterinerler olsun.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sen
Bu güzel tasarının muhakkak ki tasvibinizi
doktorsun, doktorun ne alâkası var veteriner
istihsal edeceği ümidini taşıyorum. Bu duygular
likle?
la Yüce Senatonun muhterem üyelerine saygı
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın
lar sunuyorum. (Alkışlar)
Balkan, muhterem arkadaşlarım, sayın bir ar
BAŞKAN — Sayın Atayurt.
kadaşımız, bu konu üzerinde ne işimin oldu
ğunu
sordular. Bir hekim olarak veterinerlik
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
konusu üzerinde, hele kuzu katliamının üzerin
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan,
de durmamaya imkân yoktur.
müsaade ederseniz buradan arz edeyim.
BAŞKAN — Hay, hay buyurun.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Bendeniz Mil
lî Birlik G-rupu adına kürsüden Yüce Heyetini-

Bir senede millî gelirimiz, ceman, en aşağı
10 milyar Türk lirası hayvancılığımızın dikkatli
ellerde olmadığı nedeni ile heba olduğunu Yük
sek huzurlarınızda arz etmeyi bir vazife bil-
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inekteyim. Bu nedenle de Trakya, Anadolu'- [ Fakültesinin Kuruluş Kadrolarına ait (1) ve
nun bir karantina bölgesi olarak ilân edildiği
(2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar Ankara
ne göre, istanbul'da açılacak olan Veteriner
Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239
Fakültesinin inşaatının biran evvel yapılması
sayılı Kanuna feağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere
nın yerinde olacağı kanaatindeyim, Bilhassa
(Elâzığ Veteriner- Fakültesi) adı altında eklen
Sayın Vekilimizden bu husus üzerinde hassasi
miştir.
yetle durmalarını önemle rica etmek isterim.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok,
maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul
Kanun tasarısı fevkalâde yerindedir. Yalnız
edenler...
Kabul etmiyenler..? Kabul edilmiş
bâzı hususlarda çelişme olacağı kanısındayım.
tir.
Zira 1187 sayılı Kanunun tatbikatında profesör
lere, doçentlere ve öğretim üyelerine verilen
Madde 2. — A) Ankara Üniversitesine bağ
tazminat ile buradaki tazminatın dışındaki öde
lı olarak açılan Elâzığ Veteriner Fakültesinde
neklerin fevkalâde yerinde olacağını, zira bu
sürekli olarak görev alan öğretim üyesi, öğre
ödeneklere öğretim üyesinin bulunmasının ra
tim görevlisi; uzman ve asistanlarla 4936 sayılı
hatlıkla temin edilebileceği inancın dayım. Şöy
Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla de
le ki, bir profesör İstanbul'da 2 000 lira alıyor,
ğişik 62 nci maddesi gereğince geçici olarak
2 000 lira da üniversite tazminatı alıyor 4 000
görevlendirilen öğretim üyeleri ve yardımcıları
lira; halbuki burada 2 000 brüt maaş, 2 000 öde
na bu görevi aylar itibariyle muntazaman ve
nek, 2 000 lira da 1187 sayılı Kanun gereğince
fiilen yaptıkları sürece her ay bütün istihkak
tazminat alacağına göre en aşağı 6 0Ö0 lira bir
larından ayrı olarak aşağıda gösterilen oran
paradır ki, inşallah kadrosuzluktan bir sıkıntı
larda ödenek verilir.
çekilmez. Millî bir dâva olan bu hususun biran
a) Profesörler 1 nci derece brüt maaşın
önce açılması, biran önce faaliyete geçmesi,
yüzde yüzü,
bilhassa Elâzığ'da olması oradaki barajda ya
b) Öğretim görevlisi ve doçentlerden maaşı
pılacak balıkçılığın, inkişafı için zaruridir.
3 ncü dereceye kadar veya daha az olanlara 3
Teklif etmiş olduğumuz su ürünleri Kanunun
ncü derece brüt maaşın yüzde yüzü, 3 ncü de
da Tarım Bakanlığı öngörülmüş idi. Yüce ko
receden daha yüksek olanlara almakta olduk
misyonlar, Hükümetin göstermiş olduğu Tica
ları brüt maaşın yüzde yüzü,
ret Bakanlığının yetki ve salâhiyeti de bende
c) Uzmanlar ile asistanlardan maaşı 7 nci
nizin teflifinde ve plânın öngördüğü su ürün
derece ve daha az olanlara, 7 nci derece brüt
leri tarım sektörü meyanında mütalâa edilir ışı- I maaşın yüzde yüzü, 7 nci dereceden daha yuka
ğını kabul etmek sureti ile su ürünleri kanun
rı olanlara almakta oldukları brüt maaşın yüz
teklifinin yürütülmesi ve tanma verilmesiyle
de yüzü ödenir.
hakikaten burada, gölde bol balık üretiminin
B) Bu üniversitelerde geçici olarak görev
imkânları sağlanacaktır, bu kanunun memle
lendirilenlere
10 Şubat 1954 tarihli 6245 sayılı
ketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
Harcırah Kanununun 42 nci maddesinde karim, teşekkür ederim.
bul edilen geçici görev yevmiyesi verilmez.
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyları
C) Elâzığ Veteriner Fakültesine ek gö
nıza arz ediyorum, kabul edenler... Kabul etrevle
tâyin edilip üniversite tazminatı alan öğ
miyenler...? Kabul edilmiştir. İvedilik hususu j
retim
üyelerinin bu tazminatlarına halel gel
mevcut idi; onu oylarınıza arz ediyorum, ka
mez.
Bunlar
hakkında 7244 sayılı Kanunun 3
bul edenler... Kabul etmiyenler..? Kabul edil
miştir.
i ncü maddesi uygulanmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hak
Yok..
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum; ka
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteriner
Fakültesi kuruluş kadroları hakkında Kanun
bul edenler... Kabul etmiyenler...? Kabul edil
Madde 1. — 4936 sayılı üniversiteler Kamı- | miştir.
nunun 2 nci maddesi uyarınca Ankara Üniver- 1
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
sitesine bağlı olarak Elâzığ'da açılan Veteriner i rürlüğe girer.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum; kabul
edenler... Kabul etmiyenler..? Kabul edilmiş
tir.
Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum; kabul
edenler... Kabul etmiyenler..? Kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen?
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Lehinde
söz istiyorum, biraz evvel grup adına konuştum,
şimdi kendi adıma konuşacağım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Baysoy.
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; kanun görüşü
lürken bâzı arkadaşlar veterinerler yetersiz
diye bir kelime kullandılar ve bunu bir iki ar
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kadaş tekrar etti. Veteriner nasıl yeterli ola
cak, nasıl yetersiz olacak?.. «Adedleri» sesleri)
BAŞKAN — Yetersizden maksat, sayıları
nın azlığını ifade ettiler.
FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Bunu tas
rih etmek lâzım Arkadaşlar yetersiz kelimesi
ni kullanıyorlar. Kendilerinin hüsnüniyetinden
eminim, ama zaptı okursanız, bu ifade tarzı di
ğer mânaya da alınabilir bunu belirtmek iste
dim, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Tümünü oylarınıza arz ediyo
rum, kabul eudenler... Kabul etmiyenler..? Ka
bul edilmiştir.
16 Nisan 1970 Perşembe günü saat 15,00 te
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 19,50

7 . — SORULAR VE CEVAPLAR
B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
T. C.
Ulaştırma Bakanlığı
8 . 4 . 1970
Liman ve Denizişleri
Dairesi Başkanlığı
Şubesi : Fenişleri Md.
Sayı : F - 7/1 - 66/1062 - 4382
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Konu : Amasya Gemisi Hk.
Aşağıdaki yazılı soruların Ulaştırma Bakan Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
lığı tarafından yazılı olarak cevap vermesine
ilgi : a) 28 . 2 . 1970 gün ve Genel Sekre
delâletlerinizi saygı ile rica ederim.
terlik Kanunlar Md. 10314 - 6273/7 - 637 sa
Cumhuriyet Senatosu
yılı yazıları,
istanbul Üyesi
b) 16 . 3 . 1970 gün ve F - 7/1 - 66/789
Ekrem özden
sayılı
yazımız.
Sorular :
1. Bundan bir müddet evvel (Amasya ŞiCumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem
lobi batmıştır. Sebep nedir? mesulleri kimler - özden'in batan Amasya Şilebine dair yazılı
dir?
soru önergesinin cevabı 3 suret halinde ilişikte
2. Gemide, kurtarma levasımı tam olarak sunulmuştur.
bulunuyor mu idi?
Arz ederim.
Ulaştırma Bakanı
3. Bu geminin sigortası hangi tarihte nav
Nahit Menteşe
lunla beraber kaç liraya sigorta yapılmıştır?
i. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Ekrem Özden'in, batan Amasya şilebine dair ya
zılı soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Nakit
Menteşe'nin cevabı (7/637)
26 . 2 . 1970
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Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Sayın
Ekrem özden'in, batan Amasya Şilebine dair
26 . 2 . 1970 tarihli yazılı soru önergesinin
cevapları
Atlantikt'e Biscay Körfezinde 17 . 2 . 1970
gününde batan D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş.
Genel Müdürlüğüne ait Amasya adlı gemi
nin batış sebebini tahkik ve tesbit etmek
üzere, 4770 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi
nin (c) bendinin 6 ncı fıkrası ve aynı Kanu
nun 26 ncı maddesi hükümlerine göre, Mar
mara Bölgeîsi Liman ve Denizişleri Müdürü
nün Başkanlığında, bir gemi inşaiye, iki
güverte, iki makina uzmanından teşekkül eden
Tahkik Komisyonu tarafından yapılan idari
tahkikat neticesinde düzenlenen rapora göre;
1. Amasya adlı geminin kontinant seferi
için kaptan ve birinci zabit tarafından ya
pılmış olan kargo plânına göre Mudanya is
kelesinde iki numaralı dip ambarına sıvı ça
mur halinde alınan 1524 ton dökme «Çinko
kurşun konsantre» yükün, Atlantik'te Biscay
Körfezinde 17 . 2 . 1970 tarihinde büyük de
nizlerin tesiriyle, geminin yalpaya düşmesin
den iskele tarafına kayması neticesinde mu
vazenesi bozularak alabora olup battığı ve
kaptan dâhil dokuz denizcimizin hayatlarını
kaybetmiş oldukları anlaşılmıştır.
Hâdisede kusurlu görülenler
hakkında
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu uyarınca
takibat yapılmak üzere idari tahkikat dosyası
istanbul Cumhuriyet Savcılığına tevdi edilmiş
bulunmaktadır.
2. Gemi, Milletlerarası tanınmış «Ameri
can Bureau of Shıppmg» klâs Müessesesinden
verilmiş geçerli belgeyi haizdir.
Ayrıca Marmara Bölgesi Liman ve Deniziş
leri Müdürlüğünden verilmiş;
a) 8 . 3 . 1970 tarihine kadar geçerli de
nize elverişlilik,
b) 30 . 9 . 1970 tarihine kadar geçerli
fribord,
c) 5 . 7 . 1970 tarihine kadar geçerli teç
hizat emniyet,
ç) 31 . 3 . 1970 tarihine kadar geçerli yük
gemisi inşa emniyeti,
d) 15 . '5 . 1970 tarihine kadar geçerli tel
siz telgraf emniyet,
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Belgelerine haizdir.
Gemide kurtarma levazımatı yeterli olup
olay esnasında bir kısmının kullanılmasına
imkân bulunamamış olduğu anlaşılmaktadır.
3. D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel
Müdürlüğünce hazırlanmış olan rapora göre;
Amasya Gemisinin 12 Şubat 1955 tarihin
de filoya katılmış olduğu, geminin halen
müemmen kıymet olarak 4 500 000 Tl. artan
kıymet, çoğalmış mesuliyet için 700 000 Tl. ve
P. P. I. poliçeleriyle 300 000 Tl. olmak üzeîre
cem'an 5,5 milyon Tl. ya sigortalı bulundu
ğuna,
Dünya gemi şirketlerinin ekserisinde ol
duğu üzere, D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Şirke
tinde de tatbik edilmekte bulunan, Konşimen
tonun 4 ncü maddesi, yükün yüklenmek üzere
teslim almmasiyle, taşıyan peşin veya öden
memiş navlunun tamamına mutlak olarak is
tihkak kesbeder. Gemi veya yük ziyaa uğra
sın uğramasın, peşin ödenen navlun iade edilemiyeceği gibi, ödenmemiş navlunun tamamı
nın ödenmesi iktiza eder kaydını ihtiva etti
ğinden, idare konşimentosunun kullanılmadığı
ve aksine bir hüküm taşıyan kiracı konşi
mentolarının kullanıldığı ahvalde, navlunun
ayrıca sigorta ettirileceğine işaret olunmakta
dır.
Bu itibarla, Amasya Gemisinin bir sefe
rinde taşıdığı yüklerin navlunu olan 273 989,70
Tl. da tahsil edilmiş bulunduğu cihetle, şir
ketin navlun kaybı olmadığı gibi, yük sa
hiplerinin de kendi mal sigortalarına rücu ede
bilecekleri anlaşılmaktadır.
2. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi İbra
him Etem Karakapıcı'nın, 8 ve 9 Şubat tarihli
Günaydın gazetesinde ileri sürülen iddialara
dair Ticaret Bakanı ve Başbakandan yazılı soru
önergesi ve Başbakan adına Devlet Bakanı Refet Sezgin'in cevabı (7/640)
9 . 2 . 1970
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Baş
bakan, Sayın Ticaret Bakanı tarafından cevap
landırılmasını temin buyurmanızı saygılarımla
rica ederim.
Urfa Senatörü
İbrahim Etem KaraJkapıcı

C. Senatosu
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«8 ve 9 Şubat tarihli Günaydın Gazetesinde,
Demircilere Devlet Bankalarımdan verilen kre
diler konusunda yapılan yayında ileri sürülen
iddialar doğru mudur?
Bu konuda yapılan işlemlerin dökümü ve
mahiyeti nedir?»
T. C.
Devlet Bakanlığı
10 . 4 . 1970
Sayı: 2.01-749
Kottu: Cumhuriyet Senatosu
Urfa Üyesi İbrahim Eteni
Karakapıcı'nın önergesi
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
ilgi: 9 . 2 . 1970 gün ve 10291 7/640 sayılı
yazılan.
Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi ibrahim
Etem Karakapıcı'nın, 8 - 9 Şubat 1970 tarihli
Günaydın Gazetesinde ileri sürülen iddialara
dair, Başbakanlığa tevcih ettiği ve tarafımdan

14 . 4 . 1970

O : 1

cevaplandırılması tensip buyurulan yazılı soru
önergesi incelenmiştir.
Malûmları bulunduğu üzere 7129 sayılı Ban
kalar Kanununun 74 ncü maddesi, «Bankaya
ve bankanın müşterilerine ait sırların selâhiyetli mercilerden gayrısma ifşa edilmiyeceğini»
hükme bağlamış ve muhtelif kanunlarda tesbit olunan salahiyetli mercilere banka sırları
nın verilebileceğini sair maddeleriyle belirtmiş^
tir. Zira Anayasanm 15 nci maddesi adlî kovuş
turmanın gerektirdiği istisnalar hariç özel ha
yatın gizliliğini kabul etmiştir.
Bu durum muvacehesinde, özel veya tüzel
kişilere açılmış bulunan ferdî kredilerin mik
tar ve nevilerinin belirtilen mevzuat hükümleri
ne göre açıklanması mümkün değildir.
Keyfiyetin önerge sahibine bu yolda ceva
ben intikalini arz ederim.
Devlet Bakanı
Refet Sezgin
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Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
59 NCU BİRLEŞİM
.14 . 4 . 1970 Salı
Saat : 15,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere
seçim.
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye
seçimi.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLERf
II

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo'lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529)
2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531)
3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/535)
4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Mebrure Aksoley'in, kalorifer bacalarından çı
kan zehirli gazlara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/542)
5. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü
sorusu (6/543)
6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Nejat Sarlıcailı'nm, Balıkesir ili Ayvalık ilçe
sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü soru
su (6/545)
7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Gölü Baraj sahasına dü
şen arazi istimlâklerine dair Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/546)

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Başkanlığın bir emrine dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından sözlü
sorusu (6/544)
9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep çiftçisine verilen
kredilere dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/548)
10. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep şehrinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/549)
11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, öğretmen maaşlarına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/538)
12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, İsmetpaşa Kız Sanat Enstitü
sünün isminin değiştirilmesine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/540)
13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Mehmet Özgüneş'in, Cumhuriyet Senatosu eski
Genel Sekreterine dair Cumhuriyet Senatosu
Başkanından sözlü sorusu (6/547)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ
KARARLAŞTIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
1. — 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Milletve
killeri Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin
9 ncu bendinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi
2/21; Cumhuriyet Senatosu 2/284) (S. Sayısı :
1379) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970)
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının
1968 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet

Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/31) (S. Sayısı : 1378) (Dağıtma tarihi :
9 . 4 . 1970)
2. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nah.it Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve -1 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matlabmm ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu
Adana Üyesi Mehmet Uııaldı'mn, Cumhuriyet
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54,
56, 59, 60, 72, 73, 74. 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2 211 ;
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970)
Y
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Yete
rliler Fakültesi kuruluş kadroları hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet
Meclisi 1/166; Cumhuriyet Senatosu 1M07G)
(S. Sayısı : 1380) (Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970)
2. — 286 sayılı Köy Kanununda değişiklik
yapılmasına dair kanunun 25 nci maddesinin de
ğiştirilmesine. 287 sayılı Şehir ve Kasabalarda
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mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti teşkiline dair
4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve
bâzı kanunların kaldırılması hakkında Kanunun
8 nci maddesinin değiştirilmesine, 306 sayılı
İdarei Umumiyei Yilâyat Kanununda değişik
likler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal
dırılmasına dair kanunun 105 nci maddesinin
değiştirilmesine ve 307 sayılı Belediye Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair Kanunun
24 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Ana
yasa ve Adalet komisyonları raporları (Millet
Meclisi 2/20; Cumhuriyet Senatosu 2/283) (S.
Sayısı : 1381) (Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970)
3. —• Devlet Memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ve tadil ve eklerinin Adalet
Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar eklenmesine
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa
ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/180; C. Senatosu 1/1075) (S.
Sayısı : 1384) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970)
4. — Yargıtay Teşkilâtına raportör kadrola
rı eklenmesine ve 3650 sayılı Devlet Memurla
rı aylıklarının tevhit ve teadülüne dair kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı
bölümünde değişiklik yapılmasına dair kanun
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet
Meclisi 2/226; Cumhuriyet Senatosu 2/285) (S.
Sayısı : 1385) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970)

••<'•••

Toplantı : 9

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı

1380

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı
Kanuna ek Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları
raporları (Millet Meclisi 1/166; Cumhuriyet Senatosu 1/1076)
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı

83)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı :868

30 .3 . 1970

CUMHURİYET SENATOSU

BAŞKANLIĞINA

Millet Meclisinin 27 . 3 . 1970 tarihli 61 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari
oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek
Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur.
Saygılarımla.
Ferruh Bozbeyli
Millet Meclisi Başkanı

Not : Bu tasarı 16 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 27 . 3 . 1970 tarihli 61 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Sayısı: 83)

Millî Eğitim Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Millî Eğitim Komisyonu
Karar No. : 6
Esas No. : 1/1076

1 . 4 . 1970

Yüksek Başkanlığa
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanunla ek: Elâzığ Veteriner Fa
kültesi kuruluş kadroları hakkında kanun, Millî Eğitim Bakanı ile Maliye Balkanlığı ve Üniver
site temsilcilerinin de hazır bulunduğu Komisyonumuzun 1 Nisan 1970 tarihli toplantısında tetkik
ve müzakere olundu.
Tasarının gerekçesinde ifade olunan hususlar ve temsilcilerin izahları Komisyonumuzca da uy
gun mütalâa edilerek Millet Meclisi metni ve buna bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller aynen kabul edil
miştir.
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öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tev<di edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
(Başkan
Ankara
Turgut Cebe
Bitlis
Orhan Kürümoğlu

Sözcü
Kastamonu
Mehmet Çamlıca

Alâeddin

Bolu
Yılmaztürk

Kâtip
Sivas
Hüseyin Öztürk
Elâzığ
Celâl Ertuğ

Salih

Ağrı
Türkmen

Kars
Mehmet Hazer

Konya
Mehmet Varışlı

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No. : 1/1076
Karar No. : 29

7.4.

1970

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 27 . 3 . 1970 tarihli 61 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari
oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâ
zığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 7 Nisan 1970
tarihli 11 nci Birleşiminde, Sayın Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz da hazır bulunduğu halde
tetkik ve müzakere olundu.
I - Tasarı, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi uyarınca Ankara Üniversitesine
bağlı olarak Elâzığ'da acılan Veteriner Fakültesine, gerekli öğretim üyesi, öğretim yardımcısı ve
idari personel kadrolarının verilmesini öngörmektedir.
Memleketimiz, gerek iklim karakteri, gerekse toprak özellikleri bakımından, hayvancılık için
çok müsait şartlar içinde bulunmaktadır. Ayrıca, halkımızın hayvana karşı olan ünsiyeti de, ıslah
ve üretme bakımından hayvancılığın inkişafı için aranılan önemli faktörlerden birini teşkil etmek
tedir.
Ancak, bütün bu elverişli şartlara rağmen, hayvancılık alanında yeterli bir seviyeye ulaşılama
dığı bir vakıadır. Filhakika, gerekçede de ifade edildiği üzere, memleketimizde bir yılda et
kaybından 2 milyar, süt kaybından 2,5 milyar, yapağı kaybından 135 milyon, yumurta kaybından
750 milyon, yakılan gübreden 900 milyon, salgın ve paraziter hastalıklardan 2,5 milyar, yavru
verimi düşüklüğünden 300 milyon, canlı hayvan naklinden 67,5 milyon ve erken kuzu kesiminden
280 milyon lira olmak üzere, millî gelirimizden cem'an 10 milyar liranın üzerinde bir kayıp mey
dana gelmektedir.
Memleketimizde mevcut bulunan 100 milyon büyük ve küçük baş hayvanı yetiştirmek, ıslah
etmek, üretmek, kaliteli ve kârlı bir hayvancılığın yapılmasını sağlamak, her şeyden önce yeterli
sayıda teknik personelin varlığına bağlı bulunmaktadır. Oysa, komşu memleketler ve hayvancılıkta
ileri gitmiş Batı ülkeleri hayvancılığının sayı bakımından karşılaştırılmasında, en fazla hayvan
popülasyonuna sahibolan Türkiye'de veteriner hekim miktarının çok düşük olduğu hemen görül
mektedir. Nitekim, yüz bin baş hayvana düşen veteriner hekim sayısı Japonya'da 31.0, ispan
ya'da 12.5, Almanya'da 9.0, italya'da 7.0, Amerika Birleşik Devletlerinde 3.4, Sovyetler Birliği'nde 3.3, Fransa'da 3.2, Hindistan'da 1.4 iken; Türkiye'de her yüzbin baş hayvana sadece 1.3 vete
riner hekim düşmektedir.
C. Senatosu

(S. Sayısı : 1380)
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Diğer taraftan, memleketimizin coğrafik durumu dolayısiyle, Orta - Doğu ülkelerinde başgösteren salgın hayvan hastalıkları önce Türkiye'ye, bilâhara diğer Avrupa ülkelerine yayılmakta
ve bu ülkelerin ekonomilerine büyük zararlar vermektedir. Bu itibarla, memleketimizde salgın hay
van hastalıkları ile mücadele edilebilmesi için, veteriner hekim sayısının ve niteliklerinin yeterli
olması gerekmektedir. Her yıl milyonlarca baş hayvanı koruyucu olarak aşılamak için aşı ve se
rum imal etmek, hayvanların sağlığını korumak, hastaları tedavi etmek, hayvanlardan insanlara
geçen hastalıkları söndürmek, kâfi miktarda elemanın mevcudiyetine bağlı bulunmaktadır.
Tasarının gerekçesinde, genel olarak bir tarım memleketi olan Türkiye'de, bu çok yüklü vazi
feleri yürütmek zorunda kalan veteriner hekim miktarının sadece 1 026 dan ibaret bulunduğu ve
bunun yüzde 18 inin de idari görevlerde çalışmakta olduğu ifade edilmektedir. Veterinerlik öğre
nimi yapmak üzere mevcut tek Veterinerlik Fakültesine müracaat edenlerin sayısı her geçen yıl
artış göstermesine rağmen, fakültenin imkânları 70 ten fazla öğrenci almaya ve yetiştirmeye mü
sait bulunmadığı cihetle, bu alandaki talebi karşılamak mümkün olamamaktadır.
Kaldı ki, Türkiye'de ilk veteriner okulunun kuruluş tarihi olan 1842 yılından bugüne kadar
3 262 veteriner hekime diploma verilmiştir. Bu rakam, memleketimizin ihtiyacı bulunan eleman
ları yetiştirmek üzere yeni fakülteler açılmasının zaruret haline geldiğini açıkça göstermektedir.
Kalkınma çabası içinde olan Türkiye'nin daha üç bin veteriner hekime ihtiyacı olduğu Tarım Ba
kanlığınca bildirilmiş ve Devlet Plânlama Teşkilâtı, Dünya Sağlık Teşkilâtı ve F. A. O. raporla
rına göre de ikinci ve üçüncü veteriner fakültelerinin açılması tavsiye edilmiştir.
Yukarıda ;arz edilen hususlar muvacehesinde; hayvan popülâsyonunım çoğunun bulunduğu
Doğu bölgemizde bir Veteriner Fakültesi kurulu ası yönünde Veteriner Fakültesi
tarafından
teşkil edilen Komisyonca, nüfus ve kültürel duıum ile coğrafî yapı ibalkımından nitelikleri uy
gun görülen Elâzığ ilimizde tesis edilen ve Veteriner Fakültesi Dekanı tarafından, «1 Kasım
1970 tarihinde fiilen öğretime başlıyacağı» ifade edilen Elâzığ Veteriner Fakültesinin kadro ih
tiyacını karşılamak malksadiyle hazırlanmış bulunan tasarı; İkinci Beş Yıllık Kalkınm'a Plânında,
özellikle hayvancılık alanında öngörülen tedbirlerin gerçekleştirilmesi için zaruri bulunan ele
manların yetiştirilmesi suretiyle yararlı hizmetlere imikân sağlıyacak nitelikte görüldüğünden,
Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir.
II ,- Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeler, ilişik cetvellerle
birlikte Komisyonumuzca da aynen kabul edil»]iştir.
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle -görüşülmesi hususunda istemde bulunulm ası 'kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur.
Başkan
Ankara
Y. Kokar
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
R- Üner

Sözcü
Uşak
M. F. Atayurt

Kâtip
Konya
O. N. Canpolat

Edirne
M. N. Ergendi

Manisa
O. Karaosmanoğlu

Tabiî Üye
S. Özgür

O. Senatosu

(S. Sayısı : 1380)

Ankara
î. Yetiş
Maraş
A. Karaküçuk
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Millet Meclisinin kabul ettiği
metin

Cumhuriyet
Senatosu
Eğitim Komisyonunun
ettiği metin

Millî
kabul

Bütçe ve Plân Komisyonunun
kabul ettiği metin

Ankara
Üniversitesi
Kuruluş
kadroları hakkındaki 5239 sayı
lı Kanuna ek Elâzığ
Veteriner
Fakültesi kuruluş kadroları
hakkında kanun tasarısı

Ankara
Üniversitesi
Kuruluş
kadroları hakkındaki 5239 sayı
lı Kanuna ek Elâzığ
Veteriner
Fakültesi kuruluş kadroları
hakkında kanun tasarısı

Ankara
Üniversitesi
Kuruluş
kadroları hakkındaki 5239 sayı
lı Kanuna ek Elâzığ
Veteriner
Fakültesi kuruluş kadroları
hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — 4936 sayılı
Üniversiteler Kanununun 2 nci
maddesi uyarınca Ankara Üni
versitesine bağlı olarak Elâ
zığ'da açılan Veteriner Fakül
tesinin Kuruluş Kadrolarına
ait (1) ve (2) sayılı cetveller
de yazılı kadrolar Ankara Üni
versitesi Kuruluş
Kadroları
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lere (Elâzığ Veteriner Fakül
tesi) adı altında eklenmiştir.

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

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — A) Ankara
Üniversitesine bağlı olarak açı
lan Elâzığ Veteriner Fakülte
sinde sürekli olarak görev alan
öğretim üyesi, öğretim görev
lisi, uzman ve asistanlarla 4936
sayılı Üniversiteler Kanununun
115 sayılı Kanunla değişik 62
nci maddesi gereğince
geçici
olarak görevlendirilen öğretim
üyeleri ve yardımcılarına
bu
görevi aylar itibariyle munta
zaman ve fiilen yaptıkları sü
rece her ay bütün
istihkakla
rından ayrı olarak aşağıda gös
terilen oranlarda ödenek veri
lir.

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

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

a) Profesörler 1 nci derece
brüt maaşın yüzde yüzü,
b) Öğretim görevlisi ve do
çentlerden maaşı 3 ncü derece3^e kadar veya daha az olanlara
3 ncü derece brüt maaşın yüz
de yüzü, 3 ncü dereceden daha
yüksek olanlara almakta olduk
ları brüt maaşın yüzde yüzü,
C. Senatosu
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Millet Meclisinin kabul ettiği
metin

Cumhuriyet
Senatosu
Eğitim Komisyonunun
ettiği metin

Millî
kabul

?.e ve Plân Komisyonunun
kabul ettiği metan

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

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

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

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

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

c) Uzmanlar ile asistanlar
dan maaşı 7 nei derece r e daha
az olanlara, 7 nci derece brüt
maaşın yüzde yüzü, 7 nci dere
ceden daha yukarı olanlara al
makta oldukları brüt maaşın
yüzde yüzü ödenir.
B) Bu üniversitelerde geçjici olarak görevlendirilenlere
10 Şubat 1954 tarihli 6245 sa
yılı Harcırah Kanununun 42
nci maddesinde kabul edilen
geçici görev yevmiyesi veril
mez.
C) Elâzığ Veteriner Fakül
tesine ek görevle tâyin edilip
üniversite tazminatı alan öğre
tim üyelerinin bu tazminatları
na halel gelmez. Bunlar hak
kında 7244 sayılı Kanunun 3
ncü maddesi uygulanmaz.

CETVELLER
(1) sayılı cetvel
Millet Meclisi metnine bağlı
(1) sayılı cetvel aynen kabul
edilmiştir.
(2) sayılı cetvel
Millet Meclisi metnine bağ
lı (2) sayılı cetvel aynen kabul
edilmiştir.

C. Senatosu
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(Mület Meclisi metnine bağh cetveller)
(1) SAYILI CETVEL
D.

Sayı

Görevin çeşidi

Aylık

Elâzığ Veteriner Fakültesi
a)

Öğretim üyeleri
000
750
500
250
100
950
800

1 Profesör
2
»
3
»
4
»
5 Doçent
6
»
7
»

b)
b
7 Asistan
8
»
9
»

Öğretim yardımcıları
800
700
600

10
10
10

Görevin çeşidi

D.
5 Uzman
»
6
Okutman
5
:»
e
»
7

c) Memurlar
Fakülte Sekreteri
Kitaplık Müdürü
Kütüphaneci
»
Büro Şefi
Öğrenci İşleri Şefi
Levayım ve Ayniyat Şefi
Levazım ve Ayniyat Memuru
İç Hizmetler Memuru
Depo Memuru

5
7
10
11
8
8
8
10
10
11

(2) SAYILI CETVEL
Dekan

1

210

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne
bağlı cetveller
(1) SAYILI CETVEL
Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel
aynen kabul edilmiştir.
(2) SAYILI CETVEL
Millet Meclisi metnime bağlı (2) sayılı cetvel
aynen kabul edilmiştir.
M

C. Senatosu
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Sayı

Aylık

5
5
1
1
2

1 100
950
1 100
950
800

1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

1 100
800
500
450
700
700
700
500
500
450

Toplantı : 9

I A Q

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :

i

| ÜO I

286 sayılı Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanunun
25 nci maddesinin değiştirilmesine, 287 sayılı şehir ve kasabalarda
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanun
da değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında
kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesine, 306 sayılı İdarei
Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanunun 105 nci maddesinin
değiştirilmesine ve 307 sayılı Belediye Kanununda değişiklik
yapılmasına dair kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyonları
raporları (Millet Meclisi 2 / 2 0 ; Cumhuriyet Senatosu 2 / 2 8 3 )
(Ndt : Millet Meclisi S. Sayısı : 23)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı: 125

23 . 3 . 1970

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 20 . 3 . 1970 tarihli 58 nci Birleşiminde ivedilikle görüşülerek işari oy ile
kaıbııl edilen, 286 sayılı Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 25 nci maddesimiın
değiştirilmesinle, 287 sayılı şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkilime
dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı kamunların kaldırılması hakkımda kanunun
8 nci maddesinin değişirilmesme, 306 sayılı İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler
yapılmasına ve ilgili bâzı kamumların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci maddesinin değiştiril
mesine ve 307 sayılı Belediye Kamıumunda değişiklik yapılmasınla dair Kamunun 24 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakikında kamum teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Ferruh Bozbeyli
iMillet Meclisi Başkamı

Not: Bu teklif 19 . 11 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6, 20 . 3 . 1970 tarihli 52 ve 58 nci birleşimlerinde ivedilikle
görüşülerek kabul edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Sayısı: 23)

— 2 —
içişleri Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
İçişleri Komisyonu
Esas No. : 2/283
Karar No. : 4

7.4.

1970

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 11 arkadaşının, 286 sayılı Köy Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair Kanunun 25 nci maddesinin değiştirilmesine, 287 sayılı şehir ve kasabalarda ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı
kanunların kaldırılması hakkında Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesine, 306 sayılı İdarei
Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına
dair Kanunun 105 nci maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Belediye Kanununda değişiklik
yapılmasına dair Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi Komisyonu
muzun 7 . 4 . 1970 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde
incelendi ve görüşüldü.
Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmekle bera
ber, metin kanun tekniğine uygun hale getirilmiştir. Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi de sa
rahati sağlamak ve açıklığa kavuşturulmak amaciyle yeniden kaleme alınmıştır.
Millet Meclisi metninin 1, 2, 4, 5 ve 6 nci maddeleri Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen
kabul edilmiştir.
Teklifin havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek
Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Bursa
Aydm
Hakkâri
Tokat
C. Ortaç
A. C. Coşkun
N. Seyhan
A. Altuntaş
İzmir
M. Bozoklar

Gaziantep
S. Tanyeri

Tekirdağ
C. Tarlan

Denizli
A. K. Turgut

Anayasa ve Adal«t Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Esas No. : 2/283
Karar No. : 33

8 . 4 . 1970
Yüksek Başkanlığa

Millet Meclisinin 20 Mart 1970 tarihli 58 nci Birleşiminde ivedilikle görüşülerek işari oy
ile kabul edilen, 286 sayılı Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 25 nci madde
sinin değiştirilmesine, 287 sayılı şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşki
line dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı kanunların (kaldırılması hakkında ka
nunun 8 nci maddesinin değiştirilmesine, 306 sayılı İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişik
likler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanunun 105 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve 307 sayılı Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 24 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, (Millet Meclisi Başkanlığının 23 Mart 1970 taC. Senatosu

(S. Sayısı : 1381)
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rihli ve 125 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumu
zun 8 Nisan 1970 tarihli Birleşiminde ilgili Hükklimet temsilciler'i de hazır (bulundukları halde
tetkik ve müzakere olundu.
I - Teklif, 286 sayılı Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 25 nci maddesinin
değiştirilmesine, 287 sayılı şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair
4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında kanunun
8 nci maddesinin değiştirilmesine, 306 sayılı İdare! Umumiye! Vilâyat Kanununda değişiklikler
yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanunun 105 nci maddesinin değiştiril
mesine ve 307 sayılı Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 24 ncü maddesi hü
kümlerindeki Anayasaya aykırılığın giderilmesini öngörmektedir.
Gerçekten, yukarda sayılan kanun hükümleri, Anayasanın 68 nci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair olan 6 Kasım 1969 tarihli ve 1188 sav ılı Kanunla (kabul edilen metne aykırı hale gel
miş lolması nedeni ile, söz konusu aykırılığın giderilmesi bir zaruret vasfını iktisabetmiştir.
Böyle bir zarureti gerçekleştirici olan teklif Komisyonumuzca >da benimsenmiştir.
II - Millet Meclisi .metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci (maddeleri Komisyonumuzca ela aynen kabul
edilmiştir.
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle (görüşülmesi hususunda istemde bulunulması
da kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur.
Başkan
Kastamonu
A. Nusret Tuna

Gaziantep
/. Tevfik Kutlar

ıSözcü
(Samsun
R. Rendeci

Konya
S. Çumrah

C. Senatosu

Balıkesir
N. Demire!
İmzada bulunamadı.
Sakarya
M. Ttğh

(S. Sayısı : 1381)

O.

Bitlis
Kürümoğlu

Tekirdağ
H. Mumcuoğlu
İmzada bulunamadı.

Millet Meclisinin kabul ettiği
metin

içişleri Komisyonunun

kabul

Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun kabul ettiği metin

286 sayılı Köy kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair ka
nunun 25 nci maddesinin
de
ğiştirilmesin e, 287 sayılı şehir ve
kasabalarda mahalle muhtar ve
ihtiyar heyetleri teşkiline dair
(4541 sayılı Kanunda değişik
lik' yapılması ve bâzı kanunla
rın kaldırılması hakkında
ka
nunun 8 nci maddesinin değiş
tirilmesine,
306 sayılı
îdarei
Umumiyei Vilâyat
Kanununda
değişiklikler
yapılmasına
ve
ilgili bâzı kanunların kaldırıl
masına dair kanunun 105 nci
maddesinin değiştirilmesine
ve
307 sayılı Belediye Kanununda
değişiklik yapılmasına dair ka
nunun 24 ncü maddesinin
de
ğiştirilmesi
h akkında
kanun
teklifi)

442 sayılı Köy
Kanununun
286 sayılı Kanunla
değiştirilen
25 nci; 4541 sayılı Şehir ve
kasabalarda mahalle muhtar ve
ihtiyar heyetleri teşkiline dair
kanunun 287 sayılı
Kanunla
değiştirilen 8 nci; İdarei Umu
miyei Vilâyat Kanununun 306
sayılı Kanunla değiştirilen 105
nci ve 1580 sayüı Belediye Ka
nununun
307 sayılı
Kanunla
değiştirilen 24 ncü maddelerin
de değişiklik yapılması
hak
kında kanun tekUfi

286 sayılı Köy kanununda de
ğişiklik
yapılmasına dair ka
nunun 25 nci maddesinin
de
ğiştirilmesine, 287 sayılı şehir ve
kasabalarda mahalle muhtar ve
ihtiyar heyetleri teşkiline dair
(4541 sayılı Kanunda değişik
lik yapılması ve bâzı kanunla
rın kaldırılması hakkında
ka
nunun 8 nci maddesinin değiş
tirilmesine,
306 sayılı
İdarei
Umumiyei Vilâyat
Kanununda
değişiklikler
yapılmasına
ve
ilgili bâzı kanunların kaldırıl
masına dair kanunun 105 nci
maddesinin değiştirilmesine
ve
307 sayılı Belediye Kanununda
değişiklik yapılmasına dair ka
nunun 24 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi
hakkında
kanun
teklifi)

MADDE 1. — 442 sayılı
Köy Kanununun 286 sayılı Ka
nunla değiştirilen 25 nci mad
desinin 13 sayılı bendinin so
nundaki; «7, 8 ve 9 ncu fıkra
larda belirtilenler
affedilmiş
olsalar dâhi köy muhtar ve ih
tiyar meclisi üyeliğine seçile
mezler» ibaresi
yürürlükten
kaldırılmıştır.

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

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Şehir ve ka
sabalarda mahalle muhtar ve ih
tiyar heyetleri teşkiline dair
4541 sayılı Kanunun 287 sa
yılı Kanunla değiştirilen 8 nci
maddesinin 9 sayılı bendinden
sonra gelen; «bu fıkrada belir
tilenler affedilmiş olsalar da
seçilemezler ibaresi yürürlük
ten kaldırılmıştır.

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

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

MADDE 3. — 306 sayılı
İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununda değişiklikler
yapıl
masına ve ilgili bâzı kanunla-

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de şu şekilde değiştirilmiştir :
(Madde 3. — İdarei Umu-

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul' edilmiştir.

ettiği metin

C. Senatosu
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Milet

Meclisinin kabul ettiği
metin

İçişleri Komisyonunun
ettiği metin

kabul

Anayasa ve Adalet 'Komisyo
nunun kabul ettiği metin

rın kaldırılmasına dair kanu
nun 105 nci maddesinin 10 ncu
fıkrasının sonundaki «6, 7 ve
8 nci bendlerde belirtilenler
.affedilmiş olsalar dahi il 'ge
nel meclisine üye seçilemezler.»
ibaresi yürürlükten kaldırılmış
tır.

miyei Vdlâyat Kanununun 306
sayılı Kanunla değişik 105 nci
maddesinin onuncu bendinden
sonra gelen «6, 7 ve 8 nci bend
lerde Ibelirtıilenler affedilmiş ol
salar dahi il genel meclisine
üye seçilemezler» ibaresi yü
rürlükten kald'ınllmıştır.)

MADDE 4. — 1580 sayılı
Belediye Kanununun 307 sa
yılı Kanunla değiştirilen 24
ncü maddesinin 10 sayılı ben
dinden sonra gelen; «5, 7 ve 8
nci bendlerde belirtilenler af
fedilmiş olsalar dahi seçile
mezler» ibaresi yürürlükten kal
dırılmıştır.

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

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 nuü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanun
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer.

MADDE 5. — Millet Mecliısinoe kabul edilen 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Mecli
si metninin 5 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Bu kanunun
hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 nci madde
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Mecli
si metninin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

•#•

O. Senatosu
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Toplantı : 9

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :

1384

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet
Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar eklenmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları
(Millet Meclisi 1/180; Cumhuriyet Senatosu 1/1075)
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 80)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 914

24 . 3 . 1970

( T M H U M Y E T SENATOSU BAŞKANLİĞİNA
Millet Meclisinin 23 . 3 . 1970 tarihli 59 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oy ile kabul edilen, Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar
eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Ferruh Bozbeyli
Millet Meclisi Başkanı

Not : Bu tasarı 21 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 23 . 3. 1970 tarihli 59 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
kabul
edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Sayısı : 80)

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Esas No. : 4/1075
Karar No. : 30

2 . 4 . 1970

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 23 Mart 1970 tarihli 59 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar ek
lenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 24 Mart 1970 tarihli ve 914 sayılı ya
zıları ite Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuz 2 Nisan 1970 tarihli
Birleşiminde Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.

—2—
I - Tasarı, uygulamada ihtiyacı şiddetle hisseedilen hâkim, savcı ve Adliye müfettişi kadroları
istihsal edilmesini ve bu yolda Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümünde bu ekle
melere uygun değişiklikler yapılmasını öngörmektedir.
Teklifin gerekçesinde de ifade edildiği üzere, mülkün temeli olan adalet cihazında kararların
âdil olması kadar bu kararların süratli çıkması da vatandaşın yargı organına olan güveninde
önemli bir müessesedir. Bu nedenle de adalet cihazını işi en kısa zamanda ve en iyi imkânlarla
karşılıyabilecek bir teşkilâtlanmaya kavuşturmak her zaman zaruri bir mahiyet taşımaktadır.
Gerçek bu olduğu halde bugün hâkim ve Cumhuriyet Savcısından mübaşirine kadar, adalet
teşkilâtında her kademede görev alanların mesai saatleriyle bağlı olmaksızın çalışmalarına rağmen
kadro yetersizliği nedeniyle her geçen gün biraz daha artan iş hacmi karşısında yukarda arz edi
len âdil - sünatli adalet fikrinin bu ikinci kısmının gerçekleştirilebilmesinin mümkün olmadığı
bir vakıadır.
Bu vakıalar nedeniyle ve âdil - süratli adalet fikrinin bilhassa ikinci kısmının da arzulanan
şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacı ile ve malî imkânlar gözetilmek suretiyle getirilen
ve şimdilik ihtiyacı ancak karşılıyabilecek sayıdaki kadro istihsalini öngören tasarı Komisyonumuz
ca da benimsenmiştir.
II - Millet Meclisi metninin 1, geçici 2 ve 3 ncü maddeleri bağlı cetvellerle birlikte Komisyonumuzca
da aynen kabul edilmiştir.
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır.
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Kastamonu
.4. N. Tuna

Sözcü
Samsun
R. Rendeci

Balıkesir
N. D emir el

Bitlis
O. Kürümoğlu

Gaziantep
1. T. Kutlar

Konya
S. Çumralı

Sakarya
31. Tığlı

Tekirdağ
H. Mumcuoğlu

Tabiî Üye
3îucip Ataklı

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No. : 1/1075
Karar No. : 30

7.4.

1970

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 23 . 3 . 1970 tarihli 59 nen Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni kadro
lar eklenmesine dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 7 Nisan 1970 tarihli 11 nci Birleşiminde,
ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
I - Tasarı, Yargı Teşkilâtımızın zaruri ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle Adalet Bakanlığının
merkez ve iller kuruluşunda kullanılmak üzere, muhtelif derecelerden kadrolar ihdas edilmesini
öngörmektedir.
O. Senatosu

(S. Sayısı : 1384)
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Vatandaşın adalete olan güveninde, kararların âdil olması kadar, bu kararların süratle çıkması
da büyük rol oynamaktadır. Adalet cihazının, işleri kısa zamnda sonuçlandırılabilmesi ise, her
şeyden önce, iyi bir teşkilâtlanmanın gerçekleştirilmesine bağlı bulunmaktadır. Bugün, Adalet
teşkilâtının her kademesinde görev alanların fedakârane çalışmalarına rağmen; artan iş hacmi kar
şısında kadroların ve teşkilâtın o nisbette genişliyememesi, ve iktisadi, sosyal ve coğrafi değişme
lere paralel bir gelişme sağlanamadığından mevzuatın yetersiz bir hale gelmesi, işlerin süratli
bir tarzda yürütülmesine engel teşkil etmektedir.
Tasarının gerekçesinde, Bakanlığın çalışmalarını iki yöne tevcih ettiği; ve bir yandan mevzuatı
ıslah ederek günümüzün iktisadi, sosyal ve cağrafi şartlarına uygun bir hale getirmeyi; diğer yan
dan, kadro ve teşkilâtı, artan iş hacmini yenecek güce çıkarmayı amaç edindiği ifade edilmektedir.
Mevzuatla ilgili, özellikle usûl kanunları hazırlanmış olup, bunların kanunlaşması ve onları uygulıyacak yeterli bir teşkilât ve kadronun mevcudiyeti, süratli, doğru ve ucuz adaleti sağlıyacağı
cihetle, işbu tasarı, teşkilâtın zaruri ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle hazırlanmış bulunmak
tadır.
Filhakika, kesin sonucu alınmış olan rakamlar incelendiği takdirde, teşkilâtın genişletilmesi
lüzumu açıkça ortaya çıkmaktadır. Yargıtay haıiç olmak üzere adalet dairelerine intikal eden
iş sayısı 1963 yılında 2 490 461, 1964 yılında 2 648 235, 1965 yılında 2 983 679, 1966 yılında
3 042 787 olup, 1967 yılnda yine üç milyonun ü/erinde bulunmaktadır.
882 sayılı Kanunla verilen kadroların teşkilâta tevzi edilmiş olması ve bunlardan faydalanılaıak yeni mahketme ve adalet daireleri kurulup, ayrıca işi artan yerlere kadro ilâve edilmiş bu
lunmasına rağmen, son yılın rakamlarına göre teşkilâtın normal çalışması için mevcut mahkeme
lerin çoğaltılması gerekmelktedir.
Bir hâkimin bakabileceği âzami ve asgari dâva sayısını inceliyen Bakanlık Müdürler Kurulu
run tesibit ettiği ölçülere göre, bugün mevcut nıahkemelerimizdeki işler itibariyle tanzim edil
miş cetvellere nazaran: mevcut 75 mahaldeki ağır ceza mahkemesıinden 28 inde âzami iş rakamı
kıldığından en az 20 mahalde yeni ilâve ağır ceza mahkemesi kurulması 3119 sayılı Kanun
gereğince kurulmuş olan 38 mahaldeki mürettep ağır ceza mahkemesinin müstaikil hale getiril
mesi; asliye ceza mahkemelerinden 24 adedine gelen iş sayısı normali aşmış olduğundan, bunlardan
ilk 15 yerde ilâve yeni asliye ceza mahkemesi kurulması; 53 yerde iş sayısı normal rakamı aş
mış olduğundan, ilk 35 mahalde yeni sulh ceza mahkemesi kurulması; en az 8 yerde ilâve sulh
hukuk mahkemesi kurulması; iş hacmi normalden fazla olan 65 yerden ilk 45 inde yeni asliye hu
kuk mahkemesi kurulması; en az 15 kazada sulh hukuk ve 18 kazada sulh ceza mahkemesini ye
niden kurulması suretiyle hukuk ve ceza mahkeuıelerinin sulh işlerinin ayrılması; 378 mahaldeki
lek hakimli mahkemeden 102 sine normalin üzerinde iş gelişmiş olduğundan, bu yerlerden asgari
75 inde çift hakimli hahkeme kurulması; etkili bir uygulamanın gerçekleştirilmesi bakımından za
ruri olup, bu mahkemelerin kurulabilmesi için 332 aded hâkim kadrosuna ihtiyaç bulunmaktadır.
Ayrıca, Trafik Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu, Tapulama Kanunu gibi özel mahkeme kurul
masını emreden kanunların icapları da tam olarak yerine getirilememektedir. Bugün, Ankara,
İstanbul ve İzmir illeri dışındaki kaza çevrelerinde müstakil trafik mahkemesi mevcut değildir.
634 mahalde 634 müstakil iş ve tapulama mahkemesi bulunması gerekirken, halen
müstakil iş
mahkemesi sayısı 8 ve tapulama mahkemesi sayıeı ise 66 dan ibarettir. Bu mahkemelerin işleri
de mevcut asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir.
Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesinin, mahkeme başkâtiplerinin Oumhuriyelt Savcılarına ve
kâlet etmelerine imkân veren ilgili kanun hükmünü iptal etmesi sebebiyle de, çok sayıda Cum
huriyet Savcılığı kadrosuna ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bir kazanın savcısız kalması mümıkün olma
dığından savcılık hizmetlerinin aksamadan ve gecikmeden ifasını temin maksadiyle, izin, hasta
lık, münhal olma gibi hallerde bu hizmetin aksamam asını sağlamak üzere her kazada en az iki
savcının bulunması zaruridir. Bugün, mevcut 63i mahalden 494 ünde savcı bulunduğu cihetle,
bu yerlerin süratle çift savcılı hale getirilmesindeki zaruret aşikârdır. Aksi halde, savcısız kalan
G. Senatosu
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ka?a çevresine bir başka yerden savcı gönderilmesi gerekmektedir ki, bu işlem hem zaman kaybına,
hem de masrafa ve gönderilen savcının bulunduğu yerdeki hizmetin aksamasına yol açmakta
dır.
Halen hâkim adaylığı için sıra bekliyen hukuk
mezunlarının sayısı 800 civarındadır. Bunla
rın stajyer kadrolarına atanabilmeleri hâkim ve s; vcılk mesleklerinin yardımcılık sınıfında mün
hal bulunmasına bağlıdır. Bu itibarla, alınacak her kadro, aynı zamanda sıra bekliyen genç hukuk
mezunlarının da atanmalarına imkân verecek ve '"/öylece, taleplerin bir ölçü dâhilinde karşılan
ması sağlanmış olacaktır.
Mahkemelerin kurulması, teşkilâtın takviyesi, bir yere hâkim veya savcı kadrosu ilâvesi, hiç
şüphe yok ki, kalem kadrosu ile de yakından ilgilidir. Kalemi bulunmıyan bir mahkeme, zabıt
kâtipsiz çalışabilecek bir hâkim veya savcı düşümüemez. Kâtipler, adalet dairelerinin kanuni un
surlarındandır. Bu itibarla, ihtiyaçların giderilmesi için hâkim ve savcı kadroları alınırken o nisbeite kalem kadrosunun da temini zaruri bulunmaktadır.
Gerçek ihtiyaçlar olarak tesbit edilen ve yukarıdan beri sayılan rakamların neticesi 332 adecl
hâkim ve 494 aded Cumhuriyet Savcılığı kadrosuna ve bu nisbette de kalem kadrosuna lüzum
bulunmasına rağmen, bütçe imkânları dolayısiyle, bu sayıların çok altında kadro talebedilmektedir. Gerekçede belirtildiğine göre, istihsal olunacak kadrolar, en çok ihtiyaç hissedilen yerlere
tevzi edilecek ve gelecek yıllarda, noksan kadroların temini cihetine gidilecektir.
Yukarıda arz edilen hususlar muvacehesinde, talebedilen kadroların 2556 sayılı Hâkimler Ka
nununun 58 nci maddesi hükümleri dairesinde tevzii ile, terfie hak kazandıkları halde kadroısjzluk sebebiyle terfi edemiyen teşkilât mensuplarının terfilerinin sağlanmasını, hâkim adaylığı
için sıra bekliyen Hukuk Fakültesi mezunlarının boşalacak kadrolara atanabilmeleri
imkânının
yaratılmasını, yeni kurulacak mahkemelere kalem kadrosu verilmesini ve ihtiyacı olanların tak
viyesini imkân dâhiline sokacak olan tasarı, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve be
nimsenmiştir.
Ancak, tasarının Komisyonumuzdaki müzakereleri sırasında; Adlî Tıp müessesesinde görevli
bulunan elemanların kadro ve ödenek durumları ile çalışma imkânlarının ele alınarak günümüzün
şartlarına uygun bir düzenlemeye tabi tutulması suretiyle; bu müessese ile diğer benzer kuruluş
lar arasındaki dengesizliğin giderilmesi ve böylece Adlî Tıp müessesesinden diğer kurumlara
geçişlerin önlenerek, çalışmaların aksamadan aynı tıbbî bütünlük içerisinde devamını sağlamak
ü/ere gerekli imkânların hazırlanması Komisyonumuzca temenni edilmiş ve bu hususun rapora
derci kararlaştırılmıştır.
II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, geçiei, 2 nci ve 3 ncü maddeler, ilişik cetvellerle bir
likte komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması
kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa say giy 1 e sunulur.
Başkan
Ankara
Y. Köker
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
R. Üner

Sözcü
Uşak
M. F. Atayurt

Kâtip
Konya
O. N. Canpolat

Edirne
M. N. Er geneli

Manisa
O. Karaosma.noğlu

Tabiî Üye
S. özgür

C. Senatosu
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Ankara
t. Yetiş
A.

Maraş
Karaküçük
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Millet Meclisinin kabul ettiği
metin

Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun kabul ettiği metin

Bütçe ve Plân Komisyonunun
kabul ettiği metin

Devlet Memurları
Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan
3656 sayılı Kanuna bağlı
(1)
sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı Bölümüne
yeni kadrolar eklenmesine dair
kanun tasarısı

Devlet Memurları
Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan
3656 sayılı Kanuna bağlı
(1)
sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı Bölümüne
yeni kadrolar eklenmesine dair
kanun tasarısı

Devlet Memurları
Aylıklarının
Tevhit ve Teadülüne dair olan
3656 sayılı Kanuna bağlı
(1)
sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı Bölümüne
yeni kadrolar eklenmesine dair
kanun tasarısı

MADDE 1. — Devlet Me
murları Aylıklarının
Tevhit
ve Teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvel ile tadil ve eklerinin Ada
let Bakanlığı bölümüne ilişik
(1) sayılı cetvelde unvan, de
rece ve sayıları yazılı kadrolar
eklenmiş ve 2 sayılı cetvelde
yazılı kadrolar çıkarılmıştır.

MADDE 1. — Milet Mecli
si metninin 1 nci madesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci m<adde
aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Millet
Meclisi metninin Geçici maddesi
aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Millet
Meclisince kabul edilen Geçidi
Madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nci madesi ay
nen kabul edilmiştir.

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

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü madesi ay
nen kabul edimiştir.

MADDE 3. — Millet Mec
lisince kabul edilen 3 ncü madde
ayne nkabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun 1 nci madesine bağlı 2
sayılı cetvelde gösterilen ve kal
dırılmış bulunan Adalet müfet
tişliği kadrolarında bulunanlar
dan üst kadrolara atanacaklar,
atanma işlemleri tamamlanınca
ya kadar eski görevlerine de
vam ederler.
MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun
hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.

Metne bağlı cetveller
(1) SAYILI CETVEL
Millet Meclisi metnine bağlı
1 sayılı cetvel aynen kabul
edilmiştir.
(2) SAYILI 'CETVEL
Millet Meclisi metnine bağlı
2 sayılı cetvel aynen kabul
edilmiştir.
Senatosu
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(Millet Meclisi metnine bağlı cetveller)
(1) SAYILI CETVEL
Aded

Memuriyetin nev'i

D.

Maaş

D.

Memuriyetin nev'i

Adalet Bakanlığı

Teftiş Kurulu

MERKEZ
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
3 Başmüşavir (Hâkim veya
Savcı)
1
4 Müşavir (Hâkim veya Savcı)
1
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
3 Başmüşavir (Hâkim veya
Savcı)
1
4 Müşavir (Hâkim veya Savcı)
2

3
4
5

fBaşkan, hâkim, üye, sulhl
hâkimi, Cumhuriyet Baş-1
savcı yardımcılığı, Cum2 [huriyet savcılığı, Cumhu-|
l riyet savcı yardımcılığı, l
3 I sorgu hâkimliği, Yargıtay I
I üye yardımcılığı, icra hâI kim ve yardımcı hâkimliği I
1

1 500
1 250

7 fBaşkâtip, başkâtip yar
8 I dımcıları, zabıt kâtibi, za
9 -i bit kâtibi yardımcıları ve •
10 [kâtipler
J
13
Mübaşir

3

1
1

1 500
1 250

(2) SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin nev'i

Aded

6 İkinci Sınıf Adalet Müfettişi
7 Üçüncü Sınıf Adalet Müfettişi

Bütçe ve Plân Komisyonunun

Maaş

3
9

950
800

kabul ettiği metne bağlı cetveller

(1) SAYILI CETVEL
Mili öt Meclisi

Metnine bağlı (1) sayılı cetvel

aynen babul edilmişür..

(2) SAYILI CETVEL
Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı cetvel

aynen kabul edilmiştir.

t^m^t
C. Senatosu

1 500
1 250
1 100

ÎLLER

Müdürlüğü

Başmüşavir (Hâkim veya
Savcı)
4 Müşavir (Hâkim veya Savcı)

Maaş

Başkanlığı

Müşavir Müfettiş
Başmüfettiş
Birinci Sınıf Müfettiş

1 500
1 250

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
3 Başmüşavir (Hâkim veya
Savcı)
1
1 500
4 Müşavir (Hâkim veya Savcı)
1
1 250
Zatişleri Genel

Aded
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15

2 000

25

1 750

60

1 500

20
20
20
25
15

800
700
600
500
350

Toplantı : 9

C U M H U R İ Y E T SENATOSU

S. Sayısı :

| 385

Yargıtay Teşkilâtına raportör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik
yapılmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 / 2 2 6 ;
Cumhuriyet Senatosu 2 / 2 8 5 )
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 68)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 839

21.3.

1970

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisinin 23 . 3 . 1970 tarihli 59 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oy ile kabul edilen, Yargıtay Teşkilâtına raportör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet
Bakanlığı
bölümünde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur.
Saygılarımla.
Ferruh Bozbeyli
Millet Meclisi Başkanı

Not : Bu teklif 14 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş
ve Genel
Kurulun 20, 23 . 3 . 1970 tarihli 58 ve 59 ncu Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 68)

Anayasa ve Adalet Komisyonu
Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Esas No. : 2/285
Karar No. : 29

Raporu

2 . 1 . 1970

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclislinin 23 Mart 1970' tarihli 59 nen Birleşiminde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek
işari oy ile kabili edilen, Yargıtay Teşkilâtına raportör kadroları eklenmesine ve 365'6 sayılı Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair Kanıma 'bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet
Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılmasına dair kanım teklifi Millet Meclisi Başkanlığının
24 Mart 1970 tarihli v e 839 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle
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Komisyonumuzun 2 Nisan 1970 tarihli Birleşimde Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere odundu.
I - Teklif, 3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüno dair Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelin'Adalet Bakanlığı kısmında yer alıp; Yargıtay hizmetine tahsis edilen hukuk
mezunlarının istihdam edildiği 'başkâtip kadrolarının unvanlarının hâkimlik sınıfına dâhil bulunmıyan raptortıör olarak değiştirilmesini ve bu değişikliğe uygun olarak da adı geçen kadrolara
uygun yeni bir ödenek rejiminin tesisini öngörmektedir.
Teklifin gerekçesinde de ifade edildiği üzere, Adalet Bakanlığı iller teşkilâtına dâhil olanak
üzere alınmış bulunan hukuk mezunu başkâtâp kadroları, mahkeme kalemlerinde yüksek tahsilli
başkâtip istihdam edebilmek ve bunlardan faydalanabilmek maksadiyle ihdas edilmiş iken; uygu
lamada, söz konusu hukuk mezunlarının geniş çalışma sahalarına sahibolmaları ve özellikle yargıç
ve savcı olabilme imkânları, adı geçenlerin mahkeme kalemlerinde başkâtip niteliği ile çalışmak
üzere başvurmalarına imkân vermemiş ve iller teşkilatındaki bu kadrolar Ankara mahkeme kad
rolarına ilâve edilmiş ancak, atananlar, Yargıtay'da hâkim sınıfından olan raportörlerin yanında
hâkim stajiyerleri ile birlikte hukuk mezunu başkâtip olarak çalıştırılmışlar ve daire balkanlarının
nezareti altında dosya okumak suretiyle hâkim ve savcı sınıfından bulunan raportörler gibi fiilî
hizmet görmüşlerdir.
İşbu teklifle yukarda arz edilen fiilî durum hukukî duruma getirilmek gayesi gözetilmekte
ve 'bunu, hâkim sınıfına dâhil bulunmıyan raportör olarak gereekleştirmek üzere de kadroların
unvanlarında değişiklik yapılmakta ve bu değişikliğe mütenazır olarak da hizmetin de özellikleri
gözetilerek yeni bir ödenek rejimi getirilmektedir.
Komis3*onumuz bu esasları ihtiva eden teklifi benimsemiş ancak adalet hizmetinin özellikleri
nedeniyle hazırlanmakta olan yeni Yargıtay Kanununda söz konusu hizmetlerin hâkim sınıfın
dan raportörler eliyle yürütülmesi imkânlarının araştırılmasının bir temenni olarak raporda yer
almasını karar altına almıştır.
II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, geçici madde, 5^ ve 6 ncı maddeleri bağlı cetveller ile
birlikte Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması
da kararlaştırılmıştır.
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Sözcü
Kastamonu
.
Samsun
Balıkesir
Bitlis
A. N. Tuna
B. Bendeci
N. Demirel
O. Kürümoğlu
İmzada bulunamadı.
Gaziantep
Konya
Sakarya
Tekirdağ
İ. T. Kutlar
S. Çumrah
M. Tığlı
H. Mumcuoğlu
İmzada bulunamadı.
Tabiî üye
M. Ataklı

C-Senatosu
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No. :
Karar No. :

7.4.

1970

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 23 . 3 . 1970 tarihli 59 ncu [Birleşiminde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek
it-ari oy ile kabul edilen, Yargıtay Teşkilâtına raportör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet
Bakanrlığı bölümünde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, komisyonumuzun 7 Nisan 1970
tarihli 11 nci Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu.
I - Teklif, Adalet Bakanlığı iller teşkilâtında Sulanılmak üzere ihdas olunan, bilahara Ankara
.m.'ıhıkeme kadrolarına ilâve edilen ve atananların Yargıtayda görev ifa etmekte olduğu başkâtip
kadrolarının kaldırılarak yerine raportör kadrolarının tahsisini öngörmektedir.
Adalet Bakanlığı iller teşkilâtına dâhil olmak ü/ere alınmış bulunan hukuk mezunu başkâtip
kadroları, mahkeme kalemlerinde yüksek tahsilli başkâtipler bulundurmak ve bunlardan ge
rekli istifadeyi sağlamak maksadiyle ihdas edilmiş olmasına rağmen; uygulamada, beklenen sor.uc istihsal olunmamış ve geniş çalışma alanına .sahip hukuk mezunlarının mahkeme
kalemle
rinde başkâtip olarak çalışmaları, temin edilmemiştir. Bu durum karşısında, Ankara mahkeme
kadrolarına ilâve edilen bu kadrolara atananların Yargıtayda istihdam edilmeleri cihetine gidil
miştir. Bugün 5439 sayılı Kanundan faydalanarak hâkim sınıfından olan raportörlerin yanında, hâ
kim stajiyerleri ile birlikte Yargıtayda görev ifa ermekte olan hukuk mezunu başkâtipler, daire
başkanlarının nezareti altında dosya okumak suretiyle hâkim ve savcı sınıfından bulunan rapor
törler'gibi görev yapmaktadırlar.
Bu kadrolarda hizmette bulunanların kadro unvanlarının, gördükleri hizmete uygun
şekilde
(ıcğiştirilerek; fiilî duruma, hukukî bir nitelik kazandırılması maksadiyle hazırlanmış bulunan
tvklif, Yıargıtaym devamlı olarak artan iş hacmi karşısında bu kadrolarda çalışanlardan
geniş
ciçüde istifade edildiği de dikkate alınarak komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve benimsen
miştir.
II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 2 nci, 3 ncü, geçici, 4 ncü ve 5 nci maddeler ilişik
cetvellerle birlikte komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul ırası kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tavsiplerine arz edilmek üzc/c Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur.
Başkan
Ankara
Y. Köker
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
R. Üner

Sözcü
Uşak
M. F. Atayurt
Edirne
M. N. Krgeneli

Kâtip
Konya
O. N. Canpolat

Ankara
1. Yetiş

Manisa
(). Karaosmanoylu

Maraş
A. KaraMicük

Tabiî Üye
S. Özgür

O. Senatosu
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Millet Meclisinin kabul
metin

ettiği

Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun kabul ettiği metin

Bütçe ve Plân Komisyonunun
kabul ettiği metin

Yargıtay Teşkilâtına
raportör
kadroları eklenmesine ve 3656
sayılı Devlet Memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne
dair
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin
Adalet Bakanlığı bölümünde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun
teklifi

Yargıtay Teşkilâtına
raportör
kadroları eklenmesine ve 3656
sayılı Devlet Memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne
dair
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin
Adalet Bakanlığı bölümünde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun
teklifi

Yargıtay Teşkilâtına
raportör
kadroları eklenmesine ve 3656
sayılı Devlet Memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne
dair
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin
Adalet Bakanlığı bölümünde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun
teklifi

MADDE 1. — Yargıtay Teş
kilâtında bulunan ve Yargıtay
Başkanı ile daire
başkanları
nın vereceği görevleri yapan,
hâkimlik ve savcılık meslekin
den olmıyan, Hukuk Fakültesi
mezunu raportörlerin de atan
ma ve sair özlük işlerinde, Hâ
kimler Kanununun 7 nci ba
bında yazılı, Yargıtay memur
larına 'ilişkin hükümler uygu
lanır.

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

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

MADDE 2. — Birinci mad
dede
gösterilen
raportörlere
aylıklarından başka ilişik (1)
sayılı cetvelde yazılı miktarda
ödenek verilir.
Ödeneklerin verilmesinde 5017
sayılı Kanun hükümleri uygu
lanır.

MADDE 2, — Millet Mec
lisi metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

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

MADDE 3. — 3656 sayılı
Devlet memurlarının aylıkları
nın tevhit ve teadülüne
dair
Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Adalet Bakanlığı bölümün
den ilişik (2) sayılı cetvelde
yazılı kadrolar kaldırılmış ve
yerine (3) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar eklenmiştir.

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü madesi ay
nen kabul edilmiştir.

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

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna bağlı, (2) isayılı cetvelde
gösterilen, kaldırılan kadrolar
ca olup da 5439 sayılı Kanun
gereğince Yargıtayda fiilen gö-

GEÇİCİ MADDE — Millet
Meclisi metninin Geçici Mad
desi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Millet
Meclisince kabul edilen Geçici
Madde aynen kabul edilmiştir.

Görev ve atama

Kadrolar

C. Senatosu
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Millet Meclisinin kabul
metin

ettiği

Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun kaibul ettiği metin

Bütçe ve Plân Komisyonunun
kabul ettiği metin

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe (girer.

MADDE 4. — Millet Mec
lisi metninin 4 ncü madesi ay
nen kaibul edilmiştir.

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

MADDE 5. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür.

MADDE 5. — Mület Mec
lisi metninin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Mecli
since kaibul edüen 5 nci madde
aynen kaibul edilmiştir.

rev ifa etmekte olan hukuk me
zunu başkâtiplerin
(3) sayılı
cetvelde gösterilen kadrolara
atanmaları, bu kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren en
geç bir ay içerisinde yapılır.
Bunların raportör kadrolarına
atanmalarına
kadar
geçecek
sürede
eski görevleri devam
eder.

Metne bağlı cetveller
Millet Meclisi metnine bağlı
(1) sayılı cetvel aynen kabul
edilmiştir.
Millet Meclisi metnine bağlı
(2) sayılı cetvel ayne nkabul
edilmiştir.
Millet Meclisi metnine bağlı
(3) sayılı cetvel aynen kabul
edilmiştir.

C. Senatosu
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(Millet Meclisi metnine bağlı cetveller)
(1) SAYILI CETVEL
Ödenek miktarı

Derece
5
6

1 100 )
950 )

900

7
8

800 )
700 )

800

9
10

G00 )
500 )

600

m
1).

Unvan

Aded

SAYILI CETVEL
Kad
D.
rosu

Adalet Bakanlığı
İLLER
2
2

Hukuk mezunu başkâtip
»
»
»

1 100
950

7
8
9
10
1.1

»
»
»
»
»

Unvan
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

'3) SAYILI CETVEL
Adalet Bakanlığı
YARGITAY
5

Raportör (Hukuk Fakültesi
mezunu)

2

1 100

6 Raportör (Hukuk Fakültesi
mezunu)

3

950

Bütçe ve Plân Komisyonunun

7 Raportör
mezunu)
8 Raportör
mezunu)
9 Raportör
mezunu)
10 Raportör
mezunu)

(Hukuk Fakültesi
(Hukuk Fakültesi
(Hukuk Fakültesi
(Hukuk Fakültesi

kabul ettiği metne bağlı cetvelle)

(1) SAYILI CETVEL
Millet Meclisi mietnine bağlı (1) sayılı cetvel

aynen kabul'edilmiştir.

(2) SAYILI CETVEL
Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı cetvel

aynen kabul edilmiştir..

(3) SAYILI CETVEL
Millet Meclisi metnine bağlı (3) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir..

C. Senatosu
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