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î. — GEÇEN TUT/ 

Millî Güvenlik Kurulu üyeleri Genelkur
may Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, Ka
ra Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gür
ler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celâl 
Eyicioğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orge
neral Muhsin Batur'un Cumhurbaşkanı, Cum
huriyet Senatosu Başkanı ve Millet Meclisi 
Başkanına verdiMeri muhtıra okundu, bilgi 
edinildi. 

Başkan; Genelkurmay Başkanı ve Kuvvetler 
komutanlarının muhtırada ileri sürdükleri it
hamlara Parlâmentonun ve bilhassa Cumhuri
yet Senatosunun muhatabolamıyacağnıı, çünkü 
Cumhuriyet Senatosunun Anayasa, içtüzük ve 
demokratik esaslar dâhilinde çalışmalarına 
devam ettiğini belirtti. 

2. — GELEN 

Tezkere I 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah

met Yıldız 'm yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/988) (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) 

Rapor 
2. — 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sa- j 

SFAK ÖZETÎ 

Bakanlar Kurulunun istifa ettiğini, istifa
nın kabul edilerek, yeni Bakanlar Kurulu te
şekkül edinceye kadar, mevcut Bakanlar Kuru
lunun göreve devam etmesinin rica olunduğu
nu bildiren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okun
du, biügi edinildi. 

Gündemde başka bir konu bulunmadığından 
Birleşime saat 16,10 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Tekin Ariburun Cu.mihuriba^kanıııca S. Ü. 

Zerin T üzün 

Kâtip 
Mardin 

Abdülkerim Saraçoğlu 

KÂĞITLAR 

yıllı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi işler 
ve Bütçe v« Plân komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/190 C. Senatosu 2/304) (S. Sayısı : 
1530) 

— 378 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma isaati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Âdil ünlü( Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 52 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, İbirleşâmi 
açıyorum. 

Fransız, Danimarka, Alman ve İtalyan tele
vizyonu bugünkü birleşimi tesbit etmek arzu-

sunu izhar etmişlerdir. Cumhuriyet Senatosu
nun toplanltaları halka, iç ve dış. hasına açık 
olduğu için kendilerine kusa süre içinde görev
lerini ikmal etmek kaydiyle ve Cumhuriyet Se
natosunun temayülüne de uygum hareket e t t t 
ğima düşünerek izin vermiş bulunuyorum. Bu
yursunlar. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Başkanlık Divanımın sunuşları 
var, arz ediyoruim. 

1. — Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlık 
Divanının teşkil edildiğine dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığıma 

140 sayılı Kanunum 4 ncü maddesi gereğin
ce Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlık Diva
nı içim 10 . 3 . 1971 tarihlinde yapılan gizi se
çim ısonunda ilişdk ayırma heyeti raporunda 
bıelirtildiği üzere : 

Ordu Senatörü Selahaittöm Acar (Başkanlığa) 
Eskişehir Milletvekili Belirir Sıtkı Karaeaşe-

hir (Başkanvekffiüğine) 

Hakkâri Senatörü Necip Seyhan (Sözcülüğe) 
Erzincan Milletvekili Hasan Çetimkaya (Söz

cülüğe) 

Sivas Senatörü Adil Aütay (Kâtipliğe) 
Afyon K. Milletvekili Ali ihsan Uhıbahşi 

(Kâtipliğe) 
Seçiilımtijşleıldlir. Saygı ile (arz olunur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı 
Ortdu Senatörü 
SelâhalMn Acar 

2. — Demokratik Parti Grupu Başkanlığının 
Cumhuriyet Senatosundaki üyelerinin adlarını 
bildire?ı tezkeresi. 

•BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 

Aşağılda isimleri yazılı senatörler grupulmuız 
üyesidiirler. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Grup BaşIkanveMli 
Hasan Korkmazcan 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerime sumu-
lur. 

1. 
törü) 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

rü) 

Arif Hikmet Yurtsever (Bimgöl Sema-

Şevket Akyürek (istanbul Senatörü) 
Hüsnü Ditoeçügil (Kayseri Senatörü) 
Abduırahman Bayar (Mardün Senatörü) 
Cemal Tarlan (Tekirdağ Senatörü) 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu (Trabzon Senatö-

BAŞKAN — Bilgilerimize sumulmuştur. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, Doğu - Anadolunun 
kalkınması konusunda bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi (8/19) (1) 

(1) Önerge 48 nci Birleşim tutanağmdadır. 

— 379 — 
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BAŞKAN — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları mekanımda olup, 3 neü maddede* 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın S im 
Atalay ve arkadaşlarının, Doğu - Anadolu-
nun kalkınması konulsunida bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi üzeninde bir evvelM 
birleşimde başlayan muameleye devanı ediyoruz. 

önerge sahibi görüşünü açıklamış, lehte Sa
yın Salih Türkmen görüşmüş ve aleyhte söz islti-

yen Sayın Ahmet Nusret Tuna da sözünü ik
mal edemeden birleşim kapanmıştı. Şimdi siöz 
sırası Sayın Ahmiet Nusret Tuna'da. (A. P. sı
ralarından «Toplantıda» sesleri) 

Toplantıda olduğu tahmin ediliyor. Grupla
rın ,son hâdfeeler dolayiBiyle vâki toplantısı se
bebiyle Sayın Ahmet Nusret Tuna bulunama-
mışlardıır. Bu itibarla önümüzdeki celseye erte
liyorum, gündemin diğer işlerine geçiyoruz. 

5. — GÖRfllŞÜLEN İŞILER 

1. — 5.1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Ka
nuna 1 madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 2/421; Cumhuriyet Sena
tosu 2/309) (S. Sayısı : 1529) (1) 

BAŞKAN — Eldeki işlere takdimen görüşül
mesi istenen hususlar var, arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci (görüşmesi yapılacak iş

ler» kıismıııda bulaman, «5 . 1 . 1061 tarihi 
ve 231 isayık Kanuna bir madde ektemnıesiine 
dair kanun teklifi» nin, müstaceliyetine binaen 
gündemdeki diğer işlere takdimen, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederini. 

[Bütçe ve Hân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köfcer 

BAŞKAN — Gündemin birinci görüşmesi 
yapılacak işler meyanında ve 2 nci maddesin
de yaalı olup öncelikle ve her şeye takdimen 
görüşülmesine dair şimdi okutmuş olduğum 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, tek
lif her şeye takdimen görüşülecektir. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü veya 
Başkanı buradalar mı efendim. Buradalar. 
îdare Âmirlerinden Sayın Ziya Ayrım burada
lar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum: Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(1) 1529 S. Sayih basmayazı tutanağın so-
mmdadvr. 

Ta&annın tümü üzerinde söz istiyen. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 

söz istiyorum. 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Atalay buyurunuz efen

dim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Kürsü
ye terbiyeli çık, o ne biçim çıkış. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kürsüye fikirle 
çıkılır, kürsüde fikirler ifade edilir. Kürsüde 
gerekirse eliniz arkanızda... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Her şey
den evvel Türk'üz Türk. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Fakat, vic
danlarınız, haysiyetleriniz ayakta ve ona sa-
hibolmanız gerektir. Aksi takdirde şekillere 
ve gelişlere değil, fikirlere itibar edilir. Bu şe
kilde söyliyen arkadaşımın her şeyden önce bu
nu bilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, Sayın Ata
lay bir dakikanızı rica edeyim, Sayın Atalay... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhafaza
sını yapmaya çalıştığımız şey, fikirler... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Şekiller ve 

şekle uygun davranışlar değildir, bu üyenin 
bunu çok iyi bilmesi gerekir. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — içtüzüğe 
uymak mecburiyeti vardır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bakın sinir
li hareketlere, bakın sabırsızlıklara, bakın fi
kir karşısındaki biçare davranışlara. Ne olmuş; 
ben gerekirse elim cebimde, gerekinse ilikli ge
lirim, ama.. 

— 380 — 
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OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Olur 
mu? Allah, Allah... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ama, şu 
kürsüye geldikten sonra önemlidir, ondan önoe 
eliniz ceketinizin veyahut pantolonuzun cebinde 
gelme bir şey ifade etmez. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Saygı
sızlığı ifade eder. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İngiltere 
Parlâmentosunda üyeler ayak ayak üstünde 
batta, biri... 

BAŞKAN — Sayın At alay, Sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — ayağını di

ğerinin sırasının üzerine koyarak oturur. De
mokrasi odur, demokrasiyi anlamayanlar şekle 
göre davranırlar ve ona göre bağırıp çağırırlar. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Genel Kurula 
hitabe deceksiniz, Riyasetle aranızda bir hâdi
se cereyan etmemiştir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan beni siz müdafaa etmeniz gerekirdi, ken
dim değil. Sizin beni müdafaa etmeniz gere
kirdi, bir üye çalım satıyor diğer üyeye bağı
rıyor, hem de edep dışında olmayan bir şekil
de hangi hakla? Niçin müdafaa etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Atalay iyi dinlemedi
niz tahmin ederim. Söylenen sözleri değerlen-
diremiyorsunuz. Riyasetin size bir hitabı olma
mıştır. Bu itibarla, üzerinde görüşmek istedi
ğiniz konuya geliniz dedim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan dikkat edin, sinirli bir şekilde... 

BAŞKAN — Siz buraya geldiğinizde sıra
larından vâki olan (sataşmalara cevap verecek 
değilsiniz. Rica ederim, siz de usulün içerisinde 
olunuz. Sayın Kürümoğlu yetkisi olmadığı bir 
husuftu burada kullanmak istemişlerdir. Kendi
lerine dikkatli olmalarını tavsiye edeceğini. Ri
ca ederim. 

Buyurunuz. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkanını, o ıdikkati ben sizden bekliyordum. 
(C.H.P. sıralarından itiraz sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, rica ederim, 
sükûneti ihlâl ötmeyiniz. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Sayın Kürüm
oğlu, Hüsamettin Atabey de kürsüye öyle çık
tı. O zaman, neye ihtar etmediniz? Devlet Ba
kanı da öyle çıktı, kürsüye. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Görsey-
dim ona da söylerdim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurunuz, rica 
ederim. 

Sayın Kürümoğlu, devam ederseniz isteme
den sizi kırmak zorunda kalacağım. 

Buyurunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, kanun teklifi, eski 
Türkçe zabıtların yeni Türkçeye çevrilmeleri 
için bu çevirileri yapacak kimselere mukavele 
karşüığı bâzı imkânlar getirmektedir. Bu kanun 
teklifi Millet Meclisinde reddedilmiştir. Millet 
Meclisindeki reddin gerekçelerini ve seyir tar
zını sizlere anlatmak istemiyorum. Fakat, Cum
huriyet iSenatosunun Bütçe ve Plân Komisyo
nunda Millet Meclisinin reddettiği metin kabul 
edilmiş bulunmaktadır. İşte bu kabul ile ilgili 
olarak görüşlerimi arza çalışacağım. 

T.B.M. Meclisinim 1, 2 ve 3 ncü dönemlerine 
aidolam tutanaklarından 1 nci döneme aidolan 
eski Türkçe metinler yeni Türkçeye çevrilmiş 
ve basılmış, 2 nci döneme aildolanlar yeni Türk
çeye çevrilmiş ve bunlardan bir kısmı da ba
sılmıştır. T.B.M. Meclisinin 3 ncü dönemine aid
olan tutanak metinlerimden bir kısmı eski, bir 
kısmı ise yeni Türkçe olarak tutulmuştur. Bu
na göre bir miktar zabit yeni Türkçeye çevrile
cek demektir. Bunun çevirisi gereklidir, za
ruridir ve yerindedir. 

Ancak, gelen metin Millet Meclisinde red
dedilirken, bu maksada matuf bir metim olma
dığı için reddedilmişti. Şimdi bizim Komisyo
numuz, 1, 2 ve 3 ncü dönem tutanaklarının ye
ni harflere çevrilmesi ve bunların tanzimi işin
de, geçici olarak Millet Meclisi Başkanlık Di
vanı kararı ile sözleşmeli personel istihdam olu
nur, kaydımı getirmektedir. 

Bu kayıt şu şekilde olursa kendileriyle be
raberim. Kaç kişi çalışacaktır? Kaç kişinin ça
lışacağı ifade edilmediği müddetçe, aslında 
kadroları taşlan ve şişkin bulunan T. BM. Mec
lisi personelinin kadroları bir miktar daiha ar
tırılacak ve şişirilecektir. Zaten bu işte çalışa
cak olanların sayıları 5 i bulmaz. 

O halde, metin, 1, 2 ve 3 ncü denem tuta
naklarının yeni harflere çevrilmesi ve tanzimi 
işinde geçici olarak en çok 5 kişi Millet Meclisi 
(Başkanlık Divanı kararı ile sözleşmeli peröonel 
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olarak istihdam olunabilir, dediğiniz takdirde, 
her türlü keyfîliği ve takdiri önliyecek - dikkat 
buyurun kelimeleri bilerek ifade «diyorum - her 
türlü keyfîliği ve takdirleri öuliyecektir. Yani, 
fazlaca imkâcılar verilip, sayısız memur alma 
imkânını sağlıyacak sakıncalı bir yoldan Baş
kan ve Başkanlık Divanını kurtarabiliriz. Tet
kiklerime göre bu çalışma 20 küsur birleşim için 
yapılacaktır. Zaten bu işten anlıym da birkaç 
kişidir. Kanun teklifini bu haliyle çıkardığınız 
takdirde Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
sözleşmeli olarak geniş imkânlar içerisinde sa
yısız personeli çalıştırma imkânını verirsiniz. 
Zaten, Millet Meclisinde de reddedilmesinin se
bebi bu idi. Millet Meclisinde reddedilen bir 
metni şimdi siz açık bir bono içerisinde sağla
mış olacaksınız. 

Gerçekten geçmiş devir tutanaklarının yeni 
Türkçeye çevrilmeleri ve basılmaları lâzım. 
Bunda birleşiyoruz. Ama, Millet Meclisimle bu 
kanun teklifi açık bir bono mahiyetini arz et
tiği için reddedilmişti. Komisyonumuz bu tek
lifi huzurlarınıza getiriyor. Bu durum karşı
sında benim Komisyondan ricam, bu kanun 
teklifini arz ettiğim şekilde kayıtlar ve mak
sada uygun bir şekilde getirirlerse kaibul etme
miz mümkün olabilir. Aksi takdirde, reddedilea 
Millet Meclisi metninin kabulü gerekiir. 

Önemli olan husus, bunları görüp ifade ede
bilmektir. Bunları ifade ettiğiniz zaman aklı
nızı kullanacaksınız. Elinizi cebinizde kullanma
nız bir şeyi halletmez, aklınızı kullanırsanız hal
ledersiniz. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Saygılı olacaksınız, 
saygılı. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, buyurunuz. 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz de 
1 nci maddede «yeni harflere çevrilmesi» de
yimi üzerinde duracağım. Bunu, «yeni harfler» e 
olarak değil de, 1 Teşrinisani 1928 tarih ve 
1353 sayılı Kanun «Türk harfleri» olarak kabul 
etmiştir. Onun için bunun «yeni harf» 1er ola
rak değil, «Türk harfleri», olarak metne geçme
si lâzımdır. Bu husus ile ilgili olarak bir de 
önerlge verdim ve önergeme göstereceğiniz il
tifat ile 1353 sayılı Kanunun âmir hükmü de 
yerine getirilmiş olacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonmun 
gösterdiği bu ilgiyi teşekküre değer olarak bil
mekteyim. Zira halen Cumhuriyet devrimizin 
birinci bütçe görüşmeleri bile Türkçeye çevril
memiştir. Bugün bunların tetkiki lüzum etse, 
bendeniz, eski Türkçeyi bilmediğim için, acaba 
o devirde neler söylenmiştir, neler konuşulmuş
tur, fbilemiyeceğim, bir Cumhuriyet çocuğu ol
mama rağmen. 

Bu itibarla, metnin kabulü ile yeeıi yetişe
cek nesiller de bu metinleri rahatlıkla tetkik 
ötmek imkânını bulabileceklerdir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlar, 1, 2 ve 3 ncü dönem T.B.M. Meclisi 
tutanakları malûmlarınız olduğu üzere eski 
Türkçe yazılmıştır. Onun içici, bilhassa yeni 
nesiller bunları inceleme durumundan mahrum 
kalacaklardır. Bu sebepten dolayı bu tutanak
ların Türk harflerine çevrilmelerinde bir zaru
ret vardır. 

Yalnız, çevirirken eski Türkçeyi inceliği ile 
bilmek ve Mecliste öteden beri çalışarak bu işe 
agâh olan kimseleri bu işte çalıştırmak gere
kir. Tetkikime göre, Parlâmentoda bu vasıfta 
olan 2 veya 3 arkadaş varıdır. Yani, Parlâmento 
tekniğine agâh ve ayrıca eski harfleri lâyıkı 
veçhile okuyup, acıhyabilen ve bunları Türk 
harfleri ile yazabilen mahdut sayıda arkadaş
lar vardır. 

Bu bakımdan, kanun teklifinin getirilmesin
de büyük bir isabet olduğu kanaatindeyim. 
Ama, aşırı durum ve tutumlara meydan ver
memek için, ben de Sayın Sırrı Atalay arka
daşımın ifade ettikleri üzere, bunu sınırlandır
makta da fayda vardır. Buna 3 veya 5 kişi gibi 
bir kayıt koymak gerekir. Ama, böyle hudut
suz bir mâma taşıyan bu kanun teklifini kabul 
edecek olursak bunun suiistimal kapılarını o 
zaman biz kendiliğimizden açmış oluruz. Ben
deniz de Sırrı Atalay arkadaşımın fikrine ka
tılıyorum. 

Ayrıca, Sayın öztürkçiine'nin fikrini de ka
bul ediyorum, «yeni harf», yerine «Türk harfle
rine» çevrilmesi Ibaresfoin de metne konulma
sında fayda vardır. O önergeye de itibar olun
masını bendeniz de arz ve istirham ederim. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz is-
tiyen başka sayin üye var mı?.. Komisyon adı
na, buyurunuz Atayurt. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FAÎK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan muh
terem arkadaşlarım, tetkik etmekte bulundu
ğumuz kamun teklifi hakkında çok değerli mü
talâalar ileri sürülmüş bulunmaktadır. 1920 -
1927 tarihleri arasında T.B.M Meclisi tutanak
larının Arap harfleri ile yazılmış bulunan me
tinlerinin Türk harflerine çevrilmesi suretiyle 
basılması, fihristlerinin meydana getirilmesi 
gibi çok önemli bir çalışmanın ikmal edilmesi 
zarureti muvacehesinde T.B.M. Meclisi olarak 
bu kanunun, Genel Kurulunuz adına, Komis
yonunuz faydalı ve lüzumlu olduğuna inanmış 
bulunmaktadır. 

Gerçekten, Millet Meclisinde yapılan mü
zakerelerde bu kanun teklifi reddedilmişse de, 
reddin esas sebebinin kanunun sevMndeki ge
rekçe ile, metin arasındaki tutarsızlıktan ileri 
geldiği anlaşılmıştır. Komisyonumuz, işin öne
mini ve mahiyetini nazarı itibara alarak gerek
çe ile metni birlikte mütalâa etmiş ve size bu 
metnin kabulünün uygun olacağını kabul ede
rek huzurlarınıza getirmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Sırrı Ataiay 
bu kanm teklifinin esas itibariyle prensilbinin 
doğru olduğu noktai nazarını burada savun
muşlardır. Kendilerine bu görüşlerinden ötürü 
Komisyon adına teşekkür ederim. Ancak, her 
hafnıgi bir suiistimalin bertaraf edilmesi bakı
mından, buradaki ek maddedeki istihdam edi
lecek sayının em çok 5 kişi olarak ifadesini za
ruri görmektedirler ve bunda da T.B.M. Mec
lisinde mevcut personel sayısının fasla ve da
ha fazla bir kadro alınarak lüzumsuz harcama
lara ve istihdamlara girmemesi noktai naza
rını savunmaktadırlar. 

Komisyon olarak bu görüşe katıldığımızı 
arz ve ifade etmek isteriz. Esasen, Başkanlık 
Divanları bakımından bumun ölçülü bir şekilde 
kullanılacağını, düşünmüştük, Komisyon ola
rak. Ama, Yüce Heyetiniz mutlak surette bir 
aded ile bunun tahdidini zaruri ve lüzumlu 
görürse şüphesiz, Komisyon olarak da buna 
aynen katılacağız. Bununla hudutsuz bir istih
dam değil, ancak bu işte ehil olam ve belli olan 
arkadaşlarımızın, personelin istihdam edilerek 

biran önce 1920 - 1927 dönemine aidolan T.B.M. 
Meclisi tutanaklarının herkesin istif adesine arz 
edilebilecek şekilde Türk harfleriyle yazılıp, 
fihristlerüriin tanzim edilmesini tenimden iba
rettir. 

İkinci bir husus ise, Sayın Artukmaç ve Sa
yın öztürkçine taraflarından mutekabilen be
yan ve ifade edilmişlerdir, buradaki «yeni harf
ler» tâbiri yerine, kanunda geçtiği şekilde «Türk 
harfleri» olarak değiştirilmesi söylenmektedir 
ki, Komisyon olarak böyle bir redaksiycmun da 
tabiatiyle mümkün ve kaJbil olduğu inancım ta
şımaktayız. Bu bakımdan, Komisyon olarak da 
bu görüşe katılmaktayız. 

Bu suretle tenkidlere arzı cevap etmiş bu
lunuyorum. Kanunun siyasi hayatımızda ve 
Türk Parlâmento hayatında yeni neslim 1920 -
1927 devresine ait bu önemli tutanakların da, 
inkılâp hayatımızı " meydana çıkaracak olan bu 
tut anlakların da her bakımdan tetkike amade 
bulundurulmasınım önemli bir hizmet olduğu
nu tekrar arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Atmaca, önergenizi izah 

edec3k misimiz, efendim? 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 231 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, eski Arap harfleriyle tu
tulan Meclis tutanaklarının Türk harfleriyle 
yeniden neşri suretiyle, geçmiş taıilıimizin 
Meclisin geçmiş faaliyetlerini her Türk genci
nin inceliyebilmesine imkân vermesi bakımın
dan olumlu bir teklif olarak kabul ediyorum. 

Ancak bu, Başkanlık Divanına Senato veya 
Millet Meclisi Başkanına açık bir bono veriyor. 
Kaç kişi çalışacaktır, ne kadar müddet ça
lıştırılacaktır? Bunun kanunda belirtilmesinin 
yararlı olduğu kanisiyle, teklifin Komisyonca 
geri alınarak bu konuların yeniden incelenmek 
suretiyle yeni bir metinle gelmeleri faydalıdır. 

Diğer taraftan birinci maddede «yeni harf
ler» deyimi geçmektedir. Türk alfabesi olarak 
kanunen kabul ettiğimiz ve kanunlarımızla 
Türk alfabesi olarak geçen bugünkü yazının 
da gerçek kanunu deyiminin kullanılması za-
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ruridir. Bu bakımdan da teklifin Komisyonca 
geri alınmasının yeniden bir metin haline geti
rilerek bu tenkidler ve temenniler göze alın
mak suretiyle yeniden bir metin haline getiril
mesini uygun mütalâa ettiğim için bir önerge 
ile kanunun Komisyona iadesini teklif ettim. 
Kabul görürse bu noksanlıklar da ikmal edil
miş olur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon geri alıyor mu efen

dim? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Müsaade eder
seniz zabıtlara geçmesi bakımından arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; kanun çok kısadır, bu
nun tekrar komisyona alınarak yeniden bir 
madde tedvini şeklinde Sayın Atmaca tarafın
dan yapılmış bulunan teklife itibar edilmesi 
mümkün değildir. 

Müsaade ederseniz bir hususu burada belirt
mek mecburiyetindeyim. Birinci dönem yani 
birinci devreye aidolan 28 cilt tutanak Türk 
harflerine çevrilmiş ve genel fihristi bitmiş bu
lunmaktadır, şimdiye kadar yapılan çalışmalar
da. 

ikinci dönem 33 ciltten ibarettir. Bunun 7 
cilti tamamlanmıştır, 8 nci cilt ilk bütçeyi ihti
va, etmektedir, önemli bir cilti teşkil etmekte
dir. Bunun üzerinde de çalışılmaktadır, üçün
cü dönem üzerinde de gereken çalışmalar yapıl
maktadır. Bu sadece 7 ciltten ibarettir. Mesele 
bir hayli ilerlemiş bir durumdadır. Bu kanunun 
istihdaf ettiği esas maksat; bu 1920 - 1927 dö
nemine aidolan Arap harfleriyle yazılmış eski 
tutanakların Türk harflerine çevrilip fihristle
rinin yapılmasının ikmaline kadardır. 

Bu itibarla bunun sınırsız, devamlı bir ka
nun şeklinde kabulüne imkân yoktur. Komis
yon olarak bu amaçla buraya çıkmış bulunuyo
ruz. Bu itibarladır ki, iSayın Sırrı Atalay tara
fından sayısının tahdidedilmesi keyfiyeti gibi 
bir noktai nazara Komisyon olarak katıldığı
mızı ve ayrıca redaksiyon bakımından da bura
da bâzı ifade değişiklMerine taraftar olduğu
muzu Komisyon olarak arz etmiştik. 

Bu itibarladır ki, kısa olan esas itibariyle 
bir ek maddeden ibaret bulunan bu kanun ta
sarısının tekrar komisyona alınıp da tezekkür 
edilmesinde lüzum ve mahal yoktur. Yapıcı her 
teklife, gayeye hizmet edici her teklife Komis
yon olarak itibar edeceğimizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon teklifi geri almıyor 
efendim, önergeyi okutuyorum, oylarınıza su
nacağım. 

Sayın Başkanlığa 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifinde kul
lanılacak sözleşmeli personel kaç kişi ve ne ka
dar müddet çalıştırılacağı belirtilmek üzere 
teklifin Komisyona iadesini saygı ile arz ede
rim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Teklifi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Şimdi tümü üzerinde ®öz istiyen sayın üye? 
Yok. Komisyon görüştü. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik teklifi var, onu da oylarınıza suna
cağım. İvediliği kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sa

yılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
Ek Madde — özel bir meslek bilgisine ve 

ihtisasına ihtiyaç gösteren Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin I nci, II nci ve III ncü dönem 
tutanaklarının yeni harflere çevrilmesi ve tan
zimi işinde geçici olarak Millet Meclisi Başkan
lık Divanı kararı ile sözleşmeli personel istih
dam olunabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Takrirler var okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde metni içinde «en çok üç kişi 

olarak» kaydının konmasını saygı ile arz ede
rim. 

Kars 
Sim Atalay 
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Saym Başkanlığa 
1529 sıra sayılı teklifin birinci maddesin

deki «yeni harflere» tâbirinin «Türk harfleri» 
şeklinde kabulünü saygı ile arz ve rica ederim. 

istanbul 
Rifat öztürkçine 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, 
iki önerge birleşebilir. 

BAŞKAN — Ne suretle birleşir? 
SIRRI ATALAY (Kars) — «3 kişi yeni 

Türk harfleri» diye. 
BAŞKAN — Şimdi, bunu Genel Kurulun 

oyu ile halledelim efendim. Komisyona evvelâ 
Öztürkçine'nin teklifini soruyorum; «Yeni harf
lerine» ibaresinin, «Türk harflerine» diye değiş
tirilmesi. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Tabiatiyle ka
bul ediyoruz. 

BAŞKAN — Kabul ediyorsunuz. Komisyon 
katılıyor. O halde oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, öner
ge kabul edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Atalay «en çok üç kişi» olarak 
kaydının konmasını teklif etmektedir. 

Sayın Atalay, burada «Başkanlık Divanı ka-
rariyle» tâbirinden sonra mı konmasını istiyor
sunuz? Yerini tâyin edelim. «Başkanlık Divanı 
kararı ile en çok üç kişi..» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tamam. 
BAŞKAN — «Olarak sözleşmeli personel is

tihdam olunur» oluyor madde. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 15 senede 

bitmez. 
BAŞKAN — Kabul ediyor mu efendim Ko

misyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, mü
saade ederseniz Sayın Başkanım yerimden mâ
ruzâtta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Bu işin hâki
minin kaç kişiyle ne kadar şahısla kurulabile
ceğini takdir etmemize imkân olmadığı için 
komisyon olarak, çünkü hususiyeti vardır me
selenin. Bunu yaptıran ve bu işi tenvir eden ar
kadaşlarımız bu hususta beyanda bulunsunlar. 

î Çünkü ben hangi kişiyle ne kadar müddetle 
bunun tam mânasiyle ikmal edilebileceğini bil
miyorum. 

Şimdiye kadar yapılmış çalışmalar kürsü
den Yüksek Heyete arz etmiş bulunuyorum. 
Yani kaç cilt çalışılmış, hangi fihristler yapıl
mış bunu bildirmiştim. Bu itibarla tamamen 
Heyeti Umumiyenin takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Komis
yonun bu izahatı muvacehesinde acaba Sayın 
Atalay geri alıyorlar mı? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Geri almıyo
rum. 

BAŞKAN — Geri almıyor sunuz. O halde 
takriri tekrar okuyorum. 

(Kars Üyesi Sırrı Atalay'm önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim.. 

Maddeyi okunduğu şekliyle ve kabul edilen 
bir evvelki önergeye uygun şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

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

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı yürütür. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince reddolunan teklif Cumhu
riyet Senatosunca kabul edildiğinden açık oyla
rınıza sunulacaktır. Ancak usul ile çalışma dü
zenimizle ilgili bir takrir var okutuyorum. 

•Sıym Başkanlığa 
Evvelce gündemde fazla işler bulunması se

bebiyle tüzük hükümleri dışında Çarşamba gün
lerinin de çalışma günü olarak kabulüne karar 
verilmişe ds; gün demin durumu nazara alına
rak, tüzük hükmü gereğince çalışmalara devam-
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la, Çarşamba günleri yapılacak Genel Kurul 
çalışmalarının şimdilik kaldırılmasını arz ede
rim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Takriri okuttum. Söz istiyen 
sayın üye? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Suad Hayrı Ürgüplü'nün, Devlet Tiyatro ve 
Operoasının İstanbul'da faaliyetine dair yazılı 
soru önergesi ve Millî Eğitim Baltanı Orhan 
Oğuz'un cevabı. (7/732) 

3 . 2 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda sıraladığım sorularımın yazılı ola
rak karşılanmasını Sayın Millî Eğitim Bakanlı
ğından rica eder ve bu yolda gerekli işlemin 
yapılmasını derin saygılarımla rica ederim. 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Üyesi 
Suad Hayri Ürgüplü 

Sorular : 
1. istanbul Kültür Sarayının acıklı akıbe

ti üzerine, Devlet Tiyatro ve Operasını istan
bul'da, iki bina kiralıyarak istanbul'da çalışa
cağı doğru mudur? 

2. Böyle ise bunun gereği nedir? 

3. Bu durumda; Büyük Atanın ve ondan 
sonra gelen zevatın, sanat ve sanatkârları yıl
larca Ankara'da teşvik ederek, bugünkü yük
sek ve cidden övündüğümüz seviyeye ulaşmala-
riyle istanbul'a göç etme nasıl bağdaşmaktadır? 

4. — Ankara'nın cidden sanat âşıkı halkının 
bu uzun ayrılıklardan üzüntüsü ve çok değer
li Hükümet merkezi sanatkârlarımızdan aylar
ca mahrum kalması caiz midir? 

Şimdi gündemde bu^ün için görüşülmesi 
mümkün olan başka bir mesele bulunmadığııı-
dan, açık oylamayı da gelecek birleşime ertele
mek suretiyle birleşimi 18 Mart 1971 Perşembe 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 15,45 

5. Hükümet merkezinden, yurt içi ve yurt 
dışına belli kısa süreler gidip çalışmak caiz 
ise de (Londra Covent Carden, Paris Opera ve Ba
lesi, New - York Metropolitain, Moskova Bolc-
hor vesaire gibi...) Diğer şehirlerde yıllık kira
larla çalıştıkları vâki mıdır? 

6. Bu ayrılışın maddi tarafını aslı düşün
mek istemem, fakat bunun gerek Ankara, ge
rek istanbul tiyatrolarına menfi etkileri düşü
nülmüş müdür? 

Yukardaki sorularımın samimiyetle, objek
tif açıdan tetkik ederek cevaplanmasını, zoraki 
olumsuz cevap vermek zoru varsa, hiç cevaplan
mamasını saygiyle rica ederim. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 
12 . 3 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 10 . 2. 1971 tarih ve 7/732-11037-9562 
sayılı yazılarınıza, 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Su
ad Hayri Ürgüplü'nün, Devlet Tiyatro ve Ope
rasının istanbul'daki faaliyetlerine dair, yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 

B • «&mOm » • 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR : 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI: 
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Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Sa
yın Suad Hayri Ürgüplü'nün, Devlet Tiyatro 
ve Operasının istanbul'daki faaliyetine dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. İstanbul Kültür Sarayında başlamış 
olan sanat faaliyetinin, yangından sonra da, 
kira ile temin edilen iki salonda Devlet Tiyatrosu 
ile Devlet Opera ve Balesi tarafından devam 
ettirilmesi uygun görülmüştür. 

Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi
nin Ankara ve diğer illerdeki faaliyetlerini bı
rakıp, yalnız istanbul'da faaliyette bulunması 
hiçbir zaman bahis konusu olmamıştır ve ol-
mıyacaktır. 

2. istanbul'da sanat faaliyetinin devamını 
gerektiren sebepler: 

a) Halkın Devlet tiyatrosu temsillerine gös
terdiği olağanüstü ilgi ve rağbet, 

b) istanbul'da akademik sanat formasyo
nuna sahip tam kadrolu bir topluluğun mevcu-
dolmamasıdır. 

3. istanbul'a göç bahis konusu değildir. An
kara'da Devlet Tiyatrosu temsil faaliyetleri ay
nen devam etmektedir. Bu duruma göre, ortada 
birbiriyle bağdaşmıyan bir durum yoktur. 

4. Ankara halkı her akşam Devlet Tiyatro
su temsillerini seyretmektedir. Bu itibarla, 
gerek sanatçı ve gerekse sayın seyirciler için 
ayrılık ve üzüntü gibi bir husus bahis konusu 
değildir. 

5. Batı memleketlerinde de Devlet Tiyat
roları mücbir sebepler karşısında kira ile tutu
lan binalarda çalışmaktadırlar. 

Meselâ, ingiltere Millî Tiyatro binasının 
inşaatı henüz tamamlanmadığı için, «Old viç» 
ve «Cambridge» tiyatrolarında halen kira ile fa
aliyette bulunulmaktadır. 

istanbul Kültür Sarayının yanmasının mü
him bir sebep teşkil edeceği elbette takdir buy-
rulacaktır. 

6. Devlet Tiyatrosunun İstanbul'da temsil
ler vermesinden ancak sanat açısından zayıf 
olan topluluklar şikâyetçi olabilirler. 

Ankara'da olduğu gibi, istanbul halkını da 
daha seviyeli bir sanat topluluğu ile karşılaştır
ma ve geniş anlamda halk eğitimi bahis konusu 
olduğu zaman, bu gibi şikâyetlerin ulusal ve 
kültürel faydalar muvacehesinde dikkate alın
maması gerektiği inancı içinde bulunmaktayız. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Kasım Gülek'in; üniversitelerde ve üniversite 
dışında kanuna aykırı hareketlerinden dolayı 
yakalanmalara dair yazılı soru önergesi ve Ada
let Bakanı Y. Ziya Önd&r'in cevabı (7/734) 

Yüksek Başkanlığa 
İlişik suallerin, yazık olarak cevaplandırıl

ması ricası ile Adalet Bakanından sorulmasına 
.yükssk müsaadelerinizi dilerim. Saygılarıbla. 

Kasım G-ülek 

I - Üniversitelerde ve üniversiteler dışında 
kanuna aykırı hareketlerden dolayı kaç kişi ya
kalanmış, bunlardan kaçı mahkemeye sevk edil
miştir? 

II - Mahkemeye sevk edilenlerden kaçı ser
best bırakılmış, kaçı mahkûm olmuş, kaçının 
muhakemesi devam etmektedir, ve bu işlemlerin 
sebepleri nedir? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 
Ceza îş. G. Md. 
Sayı. J; 11968 

11.3.1971 

Konu : Senatör Kasım G-ülek'in soru 
önergesinin cevaplan dırıldığı Hk. 
hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : a) G-enel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli 19.2.1971 gün ve 7/734-11061-9627 
sayılı yazılarına. 

b) 5 Mart 1971 gün ve 11151 sayılı yazı
mız. 

Üniversitelerde ve üniversite dışında kanu
na aykırı hareketlerden dolayı yakalananlara 
dair, Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ka
sını Gülek'in Bakanlığımıza yöneltmiş bulııındu-
ğu yazılı soru önergesinin cevaplandırılabilme-
sini temimen ve önergede bahis konusu edilen 
olayların, genel olarak öğrenci olaylarım kap
sadığı ve bu itibarla, üniversite ve yüksek okul
larım gerek içinde ve gerekse dışında cereyan 
eden ve kesif olarak 1968 yılından beri vuku-
bulan hâdiselere taallûk ettiği düşüncesiyle, 
keyfiyet ilgili Cumhuriyet savcılıklarından so
rulmuş, İstanbul, izmir ve Trabzon C. savcılık
ları dışında diğer mahal C. savcılıklarından 
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alınan bilgi 5 Mart 1971 gün ve 11151 sayılı ya
zımızla bildirilerek, îst&ribul, îznıir ve Trab
zon C. savcılıklarından bu konuda alınacak bil
gilerin de bu miktara ilâve edilerek, ayrıca su
nulacağı keza mezkûr yazıda arz olunmuştu. 

Bu defa adı geçen mahal C. savcılıklarından 
gerekli bilgi alınmış ve bildirilen rakamlar, 
ilgi (b) de gösterilen yazımızda ifade edilen 
miktarlara ilâve edilerek, sonuç aşağıda icma-
len arz olunmuştur. 

1 Ocak 1968 tarihi ile 1 Mart 1971 tarihleri 
arasında yukarda mahiyetleri belirtilen olaylar 
sebebiyle 4 359 sanık hakkında soruşturmaya 
tevessül olunarak bunlardan 3 727 sanık hak
kında çeşitli suçlardan dolayı görevli mahke
melerde kamu dâvası açılmıştır. 

Sanıklardan 223 ü mevkufen, 3 504 sanık 
da gayrimevkuf olarak yargılanarak, hakların
da kamu dâvası açılan 84 sanık hakkında mah
kûmiyet ve 564 satnık hakkında da beraet ka
rarı verilmiş olup, 3 079 sanık hakkındaki ka
mu dâvasına da halen devam olunmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Y. Ziya önder 
Adalet Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Nakit Alt an'in, Lapseki kazasına bir hastane 
yapılmasına dair yazılı soru önergesi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali Özkan'ın 
cevabı (7/736) 

C. Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

tavassutlarınızı saygılarımla arz ederim. 
Çanakkale Senatörü 

Nahit Altacı 

1. 1971 yılında Lapseki kazamıza bir has
tane yapılması düşünülmekte midir? 

2. Düşün,ülüyorsa programa alınmış mıdır? 

TC. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 

12.3.1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 26.2.1971 tarih, Kaıranlar Müdürlüğü 

11101-9711-7/736 sayılı yasınız. 
Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Nahit 

Âltan'm vermiş olduğu 26.2.1971 tarihli yazılı 
soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Sora : 1971 yılında Lapseki kazamıza bir 
hastane yapılması düşünülmekte midir? 

Cevap : 1971 yılı programı 1970 yılında ka-
tîleştiğinden Lapseki'de inşasını düşünmüş ol
duğumuz hastanenin bu yıla alınması mümkün 
değildir. 

Soru : Düşünülüyorsa programa alınmış 
mıdır? 

Cevap : 1972 yılı programı için Bakanlığı
mızca 1971 yılında Lapseki'ye 25 yataklı bir 
Devlet Hastanesi teklifi Devlet Plânlama Teş
kilâtı Müsteşarlığına gönderilecektir. 

Bıı teklifin realizs edilip edilemiyeceğine 
1971 yılında yatırım bütçesi imkânlarına göre 
mezkûr kurumca karar verilecektir. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

52 NCİ BİRLEŞİM 

16 . 3 . 1971 Salı 

Saat 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle

re seçim. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay ve arkadaşlarının, Doğu - Anadolunun 
kalkınması konusunda bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/19) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

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 Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, 21 Ekim 1970 tarihinde 
Gümrü Hava Alanına inen U-8 Amerikan uçağı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/551) 

3. — »Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'in, bir yürütmenin durdurulması ka
rarının yerine getirilmemesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/552) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Oztürkçine'nin Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Adalet, Maliye ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorucu (6/554) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiTin, Kâhta ilçesi Göçeri kö
yünde kurulan ziraat okuluna dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/555) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, Akdeniz Gübre Sanayii Anonim 
Ortaklığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/556) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Bakanlar Kurulu kararlarının Resmî 
Gazetede yayınlanmasına dair Bşbakandan 
sözlü sorusu (6/557) 

8. — Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in, Kırşe
hir ilinin Akçakent bucağından Çelikli istasyo
nuna kadar bozuk olan yolun yapım ve bakımı
nın Karayollarına verilmesine dair, Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu. (6/526) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu. (6/527) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep Özel İdare memur 
ve hizmetlilerinin maaş durumlarına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu. (6/559) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı: 1443) (Dağıtma tarihi: 2 . 6 . 1970) 



4. — 'Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşamıyacağma dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem Acuner'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkmda Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayısı : 1465) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev
ket Köksalin, İstanbul'un Sağmalcılar ve Esen
ler mmtakalarında vukubulan kolera hastalı
ğına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, istanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mmtakalarında vukubulan kolera 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/36) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Bilgen'in İçel iline bağlı Gülnar ilçe bele
diyesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi (10/37) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi
selere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri Ösdilek ve arkadaşlarının TRT nin sta
tüsü ve kuruluşuna dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/39) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

12. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu (10/28) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1970) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'mn, Amerikalı yazar John 

Hughes'in basında çıkan Afyon kaçakçılığı ile 
ilgili bir demecine dair Senato araştırması isti
yen önergesi (10/41) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Bölgelerarasmda artan farklılık 
ve bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olma
dığı hususlarında Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/43) 

16. — İller Bankası ve Banka tarafından 
tesis edilen Simel Şirketinin sorumlu kişileri 
konusunda kurulan 'Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu (10/31) (Dağıtma ta
limi : 23 . 1 . 1971) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1969 yılı kesinhesapları hakkmda Cumhuriyet 

Senatosu Hesaplarmı İnceleme Komisyonu ra
poru (5/39) (S. Sayısı : 1527) (Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B- - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkındaki kanun ta
sarının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/275; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1173) (S. Sayısı : 1522) (Dağıtma tari
hi : 22 . 2 . 1971) 

2. _ 5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Ka 
nuna 1 madde eklenmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 2/421; Cumhuriyet 
Senatosu 2/309) (S. Sayısı 1529) (Dağıtma 
tarihi : 8 . 3 . 1971) 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Say,* : 15i 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2 /421; Cumhuriyet Senatosu 2 /309) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 275) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 3 . 1971 

Kanunla/r Müdürlüğü 
Sayı : 2788 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 3 . 1971 tarihli 63 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
reddolunan, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 madde eklenmesine dair kanun teklifi, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 28 . 12 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 1 . 3 . 1971 tarihli 63 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek reddedilmiştir. (Mîl
let Meclisi S. Saym : 275) 

MİLLETİ MECLİSİNİN REDDETTİĞİ 
METİN 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 madde 
eklenmesine' dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 . t . 1961 itariMi ve 231 sa
yılı Kaınıına aşağıdaki madde 'elklenjmişitir. 

EK MADDE <— Özel bir meslek bil'giısine 
ve iilhtısasma ihtiyaç gösteren geçici işlerde ve 
zaruri hallerde Millet Meclisi (Başkanlık Divanı 
Kararı ile sözleşmeli personel istihdam olnna-
ıbiiir. 

MADDE 2. — IBu İkamın yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — ıBu kanunu MiUet Meclisi 
Başkanı yürütür. 
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Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 4 . 3 . 1971 

Esas No. : 2/309 
Karar No. : 110 

Yüksek! Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 3 , 1971 tarihli '63 ncü Biıleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
reddolnnan, 5 . 1 . 1961 tarıühli ve 231 sayılı Kanuna bir 'madde eklenmesine İdair kanun teklifi, 
Komisyonumuzun 4 Mart 1971 tarihli 27 nci Birleşiiminide tetkik ve müzakere tolunidu. 

Millet Meclisi Genel Kurulunda reldidedilen kanun teklifi, özel1 bir meslek 'bilgisine ve ihti
sasına, ihtiyaç gösteren geçici işlerde1 ve zaruri hallerde Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararı 
ile (Sözleşmeli personel istihdam edileibilmesi imkânının sağlanmasını öngörmeSkteldir. 

Teklifin ıgerekçeısinde ide belirtıiDdiği üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1920 den, yeni 
Türk harflerinin kabul olunduğu 1927 yılına kadar geçen «üreye ait I nci, II nci ve I I I ncü dö
nem 'eski tutanaklarının noksanları, büyük 'bir emek ve maddi külfetle tamamlanmış, fakat ye
ni harflere çevrilmesi işi yarıkla kalmıştır. 1970 yılında, geri kalanlarının yeni harflere çevrilmesi, 
fihnilstlerinin tanzim elddlerelk bastırılması kararlaştırıldığından, çalışmalara, (E) »cetvelinden ih
das olunan bir kadrodan personel istihdamı suretiyle devam imkânı elde edilmiştir. 

Ancak, yeni persloınel rejimi ile (E) cetveli kaldırılmış ve 657 'Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 1327 ısayılı Kanunla. değişik 1 ncü maddesinin (B) fıkrası da «'kanunlarla verilen yet
kiye (dayanılarak» sözleşmeli personel istihdam edilebileceğini hükme bağlandığı halde T. B. M. M. 
nin teşkilâtlına 'dair 231 ısayılı Kanunda sözleşmeli personel istihdamına ilişkin bîr hüküm mevcut 
bulunımadığmdan, «senelerce emek verilen ve ikmalinde zaruret olan tutanakların tanzimi ve çev
rilmesi işi yanda kalmış bulunmaktadır. 

Gerekçede. başlanılmış olan eserim bir an önce 'tamamlanması ve özellikle Cumhuriyetin ilâ
nından 1927 yılma kadar geçen zamıan içindeki inkılâp kanunları tutanaklarının yeni harflerle ya-
yınlaniması, halen açıklanimıyan aynı devrelere ait gizli tutanakların da şimdiden düşünülmesi 
zaruretiyle bu teklifin hazırlandığı ifade edilmektedir. 

Kn^ım teklifjnin Millet Meclisi Genel Kurulundaki müzakereleri sırasında, eski harfli tuta
nakların yeni harflere çevrilmesi ve yayınlanması işinin gerçekten özel bir meslek bilgisini ive 
ihtisasını gerektirdiği, bu itibarla çalışmaların soııuçlandırılab ilmesini sağlamak bakımından söz
leşmeli personel istihdamının zaruri olduğu, söz alan bütün üyeler tarafından kabul edilmekle 
beraber; teklif metninin, gerekçede belirtilen işler dışında da sözleşmeli personel istihdamına 
imkân verecek nitelikte bulunduğu ve bu takdirde benimsenmesi mümkün olmıyacak bir uygula
manın içine girilmiş olacağı; bu sebeple mevcut endişelerin giderilmesi bakımından, 1 nci madde 
metninin, sözleşmeli personel istihdamının «Eski harfli tutanakların yeni harflere çevrilmesi ve 
tanzimi» işine inhisar ettirileceğine dair tahdidi bir hükme yer verilmek suretiyle yeniden düzen
lenmesi, diğer bir ifadeyle, metnin, gerekçeye paralel hale getirilmesi için Komisyonca geri alın
ması ileri sürülmüş; ancak, teklif sahipleri tarafından maddenin aynen kabulü hususunda ısrar 
edildiğinden, yapılan oylama sonucunda teklif reddolumuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1920 den yeni harflerin kabul olunduğu 1927 yılma kad'ar 
geçen süneye ait I nci devre tutanaklarının 28 cildi ve genel fihristi ikmal edilmiş, I I nci devre
nin 33 cildinden de 7 si yayınlanmıştır. Halen Cumhuriyet Devrinin ilk bütçesini' ihtiva eden 
8 nci cildin tanzimi üzerinde çalışılmaktadır. I I I ncü devreye ait sadece 7 cilt yeni harflere çev
rilecektir. Tutanakların yeni harflere çevrilip, Tutanak Dergilerine mütenazır bir şekilde yayın
lanması ve fihristlerinin yapılması, özellikle gizli tutanakların tanzimi, bu alanda yetişmiş eleman
ların istihdamını gerektirmektedir. 
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iBu itibarla, mevcut elemanların kaybedilmek ihtimali de dikkate alınarak, gelecek nesiller için 
önemli bir kaynak teşkil edecek olan tutanakların yayınlanmasına imkân sağlamak, tarihi bir 
görevin ifası olarak telâkki edilmiş ve Millet Meclisindeki müzakereler sırasında beyan edilen 
görüşler de değerlendirilerek teklif metninin, sadece gerekçede ve yukarıda zikrolunan gayeye 
matuf ve maksur olduğunun belirtilmesi suretiyle yeniden tedvini Komisyonumuzca uygun görül
müştür. 

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

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 
Ankara 
/ . Yetiş 

Aydın 
t. C. Ege 

Kütahya 
İ. E. Erdinç 

Maraş 
A. Karaküçük 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna bir 
dk madde eklenmesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sa
yılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Özel bir meslek bilgisine ve 
ihtisasına ihtiyaç gösteren Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin I nci II nci ve I I I ncü dönem 
tutanaklarının yeni harflere çevrilmesi ve tan
zimi işinde geçici olarak Millet Meclisi Başkan
lık Divanı kararı ile sözleşmeli personel istih
dam olunabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millet Meclisi 
Başkanı yürütür. 

• q « ı » » 
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