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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Başkan; Anayasanın 73 ncü maddesi gere
ğince, Cumhuriyet »Senatosunun Genel oyla ve 
Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyelerin üçte biri
nin yenilenmesi hususunda Cumruriyet Sena
tosu Danışma Kurulunca, 29 . 5 . 1968 günlü 
238 sayılı Kanun göz önünde bulundurularak, 
üyelerin adçekme tarihi ile seçilinde tatbik edi
lecek usulün tesbit ve buna dair basmayazının 
tevzi edildiğini bildirdi. 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; 
a) Adçekmenin 30 Mart 1964 Pazartesi 

günü saat 15 te yapılması, 
b) Danışma Kurulunca tesbit edilen secim 

usulü kabul olundu. 
Anayasa Mahkemesi asil üyeliği için yapılan 

seçimde, hiçbir üyenin yeter çoğunluğu sağlıya-
madığı görüldü ve seçime gelecek birleşimde 
devam olunacağı bildirildi. 

5434 sayılı T. C. Emekli »Sandığı Kanununa 
bir madde ile 32 vo 47 nci maddeleriıi'e birer 
fıkra ilâvesine dair kanun teklifinin Millet Mec-
lisinco reddolunan metini ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonunun, teklifin red
dini tazammun eden raporu okundu ve kabul 
olundu. 

Millî Eğitim Baknlığma bağlı her çeşit 
orta ve yüksek dereceli okullar öğretmenleriyle 
öğretmenlikten gelip Millî Eğitim Bakanlığı 

merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta olan
lara mebdei maaş derecelerinin düzeltilmesi hak
kındaki kanun teklifinin görüşülmesine devam 
olunarak, 1 nci madde reddedildi. Bu durum 
karşısında teklifin tümünün reddi kabul edildi. 

Mehmet Kül (Gül), 
Kaadir Ceylân, 
Süleyman Ağırbag, 
Hasan Şeker, 
Bayram Albayrak, 
Recep Güngör ve Tanış ve 
Bedih Kılıç haklarındaki ölüm cezalanılın 

yerine getirilmesine dair kanun tasarılarının 
birinci görüşülmeleri bitirildi. 

10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit 
T. C. Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına. 
olan borçlarının ertelenmesine dair kanun tekli
finin (1) nci maddesi üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

30 Mart 1964 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan 
©aşkanvekiM Kırklareli 

thsan Hamit Tigrel Ahmet Naci An 
Kâtip 

Yozgat 
Neşet Çetintaş 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 

Selâmi Üren'in, Çukurova Çimento Fabrika
sının yarısından fazla hissesinin satıldığı hak
kında bâzı gazetelerde intişar eden haberlerin 
doğru olup olmadığına dair, sözlü soru önergesi, 

Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (H/254) 
Yazık soru 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'de ortalama insan ömrünün ne 
kadar olduğuna dair yazılı soru önergesi. Dev
let Bakanlığına gönderilmiştir. (7/144) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 3242 ve 5254 sayılı kanunlarla verilen 

yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili hak
kındaki 310 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dajr kanun tasarısının Millet 

Meclisince kabul edilen metni ve'Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Tarım ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/491, 2/491; C. Senatosu 1/365) (S. Sayısı : 
434) 

— 615 — 
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3. YOKLAMA 

56 ncı Birleşime katılmıyan üyeleri gösterir 
yoklama tutanağı : 

1. Şevket Akyürek (İstanbul) 
2. Tarık Remzi Baltan (Zonguldak) 
o. Tahsin Banguoğlu (Edirne) 
4. İzzet Birand (İzmir) 
5. Ömer Lûtfi Bozcalı (İzmir) 
6. Necip Danışoğlu (Rize) 
7. Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 
8. Osman Cevdet Erkut (Kütahya) 
9. Rasim. Hancıoğlu (Afyon Karahisar) 

-10. Celâl Tevfik Karasapan (Afyon Karhi-
sar) 

J l . Sabit Kocabcyoğlu (Ankara) 
12. Şevket Koksal (Ordu) 
13. Talât Oran (Bilecik) 
14. Bahattin Özbek (Kütahya) 
1.5. Nurullah Esat Sümer (İstanbul) 
16. Sıtkı Ulay (Tabiî Üye) 
.17. Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

Yukarıda adları yazılı sayın (oııyedi) üye 
Cumhuriyet Senato.su Genel Kurulunun 31.3.1964 
tarihli 56 ııcı Birleşimine katılmadıkları tesîbit 
edilmiştir. 

Katip Kâtip 
Âdil Ünlü Macit Zeren 

BÎRÎNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Kâzım Dağlı 

KATİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Macit Zeren (Amasya) 

iBAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

BAŞKAN 

3. — YOKLAMA 

Yoklama defteri 'dolaştırılacaktır. 

4. — DEMEÇLER 

1. — C. Senatosu Samsun Üyesi Fethi T e-
vetoğlu'nun, tütün piyasasının bugünkü duru
mu ve tüccarların elinde bulunan 1962 tütün
lerinin satışının temini ve tütün piyasasının sü
rüklenmekte olduğu krizden kurtarılması için 
gerekli tedbirlerin acilen alınması lüzumuna 
dair demeci 

(BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Fethi Te-
vetoğılu söz istemiştir, söz veriyorum. Buyu
run efendim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
(Başkan, sayın senatör arkadaşlar, bugün Hü
kümetten âcil bir tedbir ve müdahale hekriyen 

VE SÖYLEVLER 

son derece önemli bir ekonomik konu üzerinde 
kısaca mâruzâtta bulunım<ak için söz aldım. Bu 
kon®, memleketimize dış ticaret yoliyle sağla
man gelirin üçte birini teşkil eden tütün satı-
işımızun bugünkü ve yarınki tehlikeli halini 
ilgilendirmektedir. 

Tahattur buyurursanız 19163 yılı 24 Eylü
lünde Tekel, Ticaret ve'Tarım bakanlarından 
ıbu konuda -önceden hazırlık ve tedbir istiyen 
uyarıcı ve yardımıcı sorular sormuştum. 6 mad
deden ibaret sorularımızun bilhassa bugünkü 
feci ve tehlikeli du<rum ile alâkalı bölümü şnn-. 
lardı : 

1963 - 1964 ihracat devresinde dış pazara 

616 
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arz edilecek tütün stokumuz üzerinde ne gibi 
hazırlıklarımız mevcuttur? Miktar ve vasıf 
bakımından 1963 mahsulümüzün durumu nedir? 

Rakip müstahsil memleketlerle, müşteri 
memleketlerin durumları ve bugünkü umumi 
dünya tütün /hareketleri karşısında takibedeeo-
ğimiz yeni bir tütün politika/muz var mıdır? Bu 
meyane!a, Avrupa İktisadi iş Birliği ile yap
tığımız son anlaşma çerçevesinde Ortak Pazarla 
tütün konusundaki münasebetimiz ne olacak
tır? Bu yeni münasebet neticesi, ikili anlaş
malı memleketlerle mevcut durumumuzda ve 
umumi fiyat politikamızda değişiklik olacak 
mıdır? 

verilen avans ve kredi konusunda 
sadra şifa verici bir yenilik dû

nu" ? Tütün, ekicilerine verilen avans 
müstahsıla zamanında intikali 

Ekiciye 
tatminkâr, 
sunuluyor 
ve kredilerin 
temin ediliyor mu? Çiftçi ile Ziraat Bankası 
arasındaki kredi müessesesinin çahşmaısma en
gel olan barajlar var mıdır? Varsa bunların 
kaldırılması hususundaki tedbir ve faaliyetle
riniz nelerdir? Bugünkü yeni şartlar muvacehe 
sinde piyasanın kredi ihtiyacı nedir ve bunun 
karşılanması ne dereceye kadar mümkün ola
caktır? 

Bu hususlara ehemmiyet verilmemiş bulun
ması ve hele Ticaret Bakanlığının kendilerini il
gilendiren bu sorulara cevap vermek borç ve va-
zifseni yerine getirmeye dahi lüzum göster-
yaşi bugünkü kötü neticenin tahassulundeki 
sorumluluğu da izaha bir delil ve örnektir. 

Geçen yıl takibolunan yanlış fiyat poli
tikası ve bilhassa Ziraat ve Tekel bakanlıkla
rının tütün ekim sahalarını tesbit ve tahdidet-
«ıemiş olmaları bugün ekicinin, tüccarın ve 
Tekelin çok müşkül bir durumla karşılaşma
sına ve »ekonomimizi tehdddeden halin vücut 
bulmasına başlıca sebeptir. 

Geçen yıl 15 milyon kilo etrafında olan 
Karadeniz tütün rekoltesi bu yıl daha düşük 
kaliteli olmak üzere 26 - 27 milyon kilo civa
rındadır. Bu artış bilhassa yanlış fiyat poli
tikası sonunda, 'köylülerimizin, para ettiğini 
gördüğü bu tarım ürününün ekimine anormal 
ehemmiyet gösterişi sonucudur. 

Bugün yalnız Karadeniz tüccarı elindeki 
1962 mahsulü işlenmiş, satışa hazır tütün 
miktarı 2,1/2 milyon kilodur. 

— 617 
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Çok geç açılan Karadeniz tütün piyasasın

da Tekel Bakanımızın gösterdği «iyi niyet» 
yalnız olarak dâvayı halledememiş, yaraya 
ımerhem olamamıştır. 

Tekelin bütün gayretlerine rağmen, 1963 
yılma nazaran 10 milyon kilodan fazla bir 
rekolte ile karşılaşması yüzünden tahmin ve 
tedbirlerdeki noksanlık doloy isiyle tütünle
rin tesibiti ve mubayaasını tamaımlıyaıımyışını, 
tesellüm ve tediyede gerekli sürati göstere-
meyişi, tüccarın elindeki 1962 tütününü 'sa
tanı amış bulunmasından ötürü yeni pi
yasaya girmemiş olması, Samsun böl
gesinin tek zirai döviz kaynağı tütünün bu 
•durumu ile piyasada para hareketinin sağ
lanamamış bulunması, esasen mevcut ekonomik 
krizi büsbütün artırmış ve ciddî bir tehlike 
haline sokmuştur. 

47 yerli firma elindeki 2,1/2 milyon 'kilo 
1962 mahsûlü tütünün satışına bir çare bu
lunmadıkça bütün bu tüccarlar iflâsa mah-
kûdurlar. Bu tüccarlar en fazla 20 - 25 gün ka
lan müddet zarfında piyasaya girmek imkâ
nına sahip kılmmazlarsa, ekicilerimizin 1963 
mahsûlünü satamamaları ve bu ağır yükü Te
kelin kaldıramanıası ve nihayet bankalarımı
zın karşılaşacağı ödeme ve avans zorlukları 
yalnız bu bölgeyi değil, dış ticaretimizin üçte 
birini gelecek yıllar için de telâfisi imkânsız 
bir felâkete sürükliyecektdr. 

Şunu belirtelim ki ; tütün politikamız, bir 
yaranma politikası olmaktan kurtarılmalı, 
rakibimiz Yunanistan ve emsali memleketlerde
ki gibi, millî bir politika haline getirilmelidir. 

Bunun için sorumlulara şu prensiplere ria
yeti bir kere daha hatırlatmakta fayda mülâ
haza ediyoruz : 

Tütün kalitesini (bozmadan istihsali çoğalt
mak ve dünya piyasalariyle rekabet edecek 
surette serbest dövizle ve süratle satmak ve 
tütüncülüğü bir aile ziraati haline getirip ma
liyetini düşürerek rakiplerimize galebe çalmak 
zorundayız. 

Ekimin çorak, taban araziye değil, muhak-
'kak kadastrosu yapılmış yakalara yapılması 
ve yaptırılmsı zaruridir. 

Bağlama ve denkleme de kayıtsız şartsız ka
nun tariflerine uygun olmalıdır. Kanunun 
âmir hükümlerine uygun şekil ve evsafta bağ-
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bııım. ve denkleme yapılan 1959 - 1960 yılında | 
gerekli kontrolün sağlanışı, yalnız o seneye mah
sus büyük bii' fayda ve başarı temin etmekle 
kalmıştır, (İyi 1 fitim iyi para eder, kötü tü
tün kötü para eder) prensibine riayet, arz ve 
lale}) prensibini muvaffak kılar. Köylümüzün, 
1 ütün ekicimizin sigortası elemek olan Tekelin 
fiyat politikası, baş fiyat siyaseti değil, taban 
fiyat siyaseti olmalıdır. 

Tütün ekici o zaman bilecektir ki, kendisi
nin iyi tütünü yabancı, yerli alıcılar tarafın
dan layık olduğu fiyatı bulacaktır. Diğer dü
şük kalite tütünün taban fiyatı da İnhisarca ga
rantilenmiş bulunmaktadır. Dünyanın her ye
rinde gelişmeye çalışan memleketler, malları
nın iyisini dışarıya satarlar, içende kullanmaz
lar. Bizde bunun aksi bir politika takibolu-
nuyorsa bunun düzeltilmesi zaruridir. Tekelin 
bilhassa ihracı güç oları tütün üzerinde politi
kasını ayarlaması mecburidir. 

Vekilleri, hükümetleri ve nihayet bütün bir 
memleketi çıkmaza sokan biri •'kını müşkülpe
sent teknisyen ve eînııanlar hangi vekfıyette 
varsa teşhir ve tefrik edilmelidirler. 

Tütün polilikamızın millî bir politika hali
ne getirilmesinde büyük hizmetleri geçecek 
ekİsper, başekisper ve başmüdürler her türlü 
siyasi baskılardan, propaganda ve intisaplardan 
uzak olmalı, tenzih edilebilmelidirler. Bilhassa 
dış satışlara baraj olan âmiller bertaraf edil
melidir. 

İlân edilen ihracat rejimlerindeki tütün bö
lümü, ilân edildikten sonra o rejimin hitamı
na kadar asla tadil olunmamalıdır. Bilâkis bu 
bölüme yeni ilâveler yapılmalı, yapılabilmeli
dir. Bunu kötüye kullanacakları önlemek için 
de bıı hususları a.yarlıyacak özel sektörden 
(Tütüncüler Federasyonundan), Tekel ve Tica
ret bakanlıklarından birer temsilci ile sala
hiyetli organ vücuda getirilmesi zaruridir. 
Reexport mevzuu bizim tütüncülüğümüzü ve 
inhisarımızı düşündüren tehdideden en önemli 
bir konudur. 

Bunu önleme tedbiri ancak rakiplerimizin 
kullandığı silah, metot ve imkanların bizim 
kendi yerli ihracatçılarımıza Maliyece tanınması 
suretiyle mümkün olabilir. 

İhracatı Hükümetin dolar sahasına teşviki 
şarttır, lâzımdır, tik nazarda Maliyenin aley
hinde görülen bu teşvikin neticede Maliyemizin 
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lehinde olacağı tabiîdir. Serbest dolara tanınan 
rüçhaniyet, Demirperdenin Reexport yapma
sını önliyecektir. 

Bir mühim husus da memleketimizdeki ecne
bi şirketlerin davranışlarıdır. Standard Co. ve 
emsali gibi birtakım, merkezleri dışarıda bııln-
lunan yabancı şirketler Türkiye'ye muvakkaten 
dolar ithal etmekte ve bu dolarları bozdurarak 
Türkiye'de (Zürradan direkt olarak) tütün mu
bayaa edip Türkiye'de bu tütünleri işletmekte
dirler. Bu müesseseler firmaları hesabına al
dıkları ve işlettikleri bu tütünleri hariçte bulu
nan merkezlerine götürmeleri gerekirken, yerli 
ihracatçı ile direkt rekabete girerek Demirperde 
ve sair piyasalara Türkiye'den tütün satmakta
dırlar. 

% °> faizli kendi parası ile % 16 faizli Türk 
tüccarın rekabeti şüphesiz imkânsızdır. Böyle
ce Türk özel sektörü iflâsa sürüklenmekledir. 

Hükümet şu hususları sağlamalıdır : 
1. Yabancı alıcılar aldıkları tütünü kendi 

memleketlerine ve fabrikalarına götürmelidirler. 
Dâhilde satış yapmamalıdırlar. 

2. Aradaki maliyet farklarını dikkate ala
rak Hükümet hiç olmazsa bu ecnebi kumpanyala
rından bir hususi vergi almalıdır. 

Dün Karadeniz bölgesi tütüncüleri ile birlik
te Sayın Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve 
Tekel Bakanı ile bu âcil durumu görüştük. Ken
dilerinden gördüğümüz iyi anlayışı Maliye ve 
bilhassa Ticaret bakanlarının da göstermesini te
mennilerini bekliyoruz. Şeker ihracını tatlı bu 
lanlar, tütün ihracını acı bulmaktan vazgeçme 
tidirler. Saygılarımla. (Alkışlar) 

2. — C. Senatosu Diyarbakır- Üyesi İhsan 
IIamit Tigrel; geçen hafta İstanbul'da, Şehir Ti 
yatrosunda gösterilmekte bulunan, bir temsili 
protesto maksadiyle yapüori baskın hareketini 
takbih yolunda demeci. 

İHSAN IIAMİT TlOREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlarım, geçen hafta İstanbul'
da cereyan eden ve akisleri hâlâ gerek kültür 
ve sanat âleminde greekse basında devam etmekte 
olan bir hâdise üzerinde Sayın Senatonun ve Se
nato üyelerinin ilgisiz kalmalarına gönlüm razı 
olmadığı için bu mevzuda birkaç söz söylemek 
için Sayın Başkandan müsaade rica ettim. Lüt
fettiler, maruzatımı arz ediyorum. 
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Bildiğiniz gibi, hâdise, geçen hafta İstan

bul Şehir Tiyatrosunda temsil edilmekte olan bir 
piyesin komünist propagandası yapıyor diye bâ
zı şahıslar tarafından basılarak temsilin yapıl
masına mâni olması keyfiyetidir. Bu piyesin 
hakikaten bir komünist propagandası olup, olma
dığı münakaşasını bir tarafa bırakalım. Eğer 
böyle bir şey varsa; hakikaten komünist propa
gandası yapıyorsa, bunu iddia edenlerin, elle
rindeki vesikalarla adlî makamlara, idari ma
kamlara başvurarak harekete getirmeye çalışma
ları ve ayrıca matbuatta iddiayı uzun uzun izah 
etmeleri lâzımdır. Halbuki böyle yapılmadı. 
Birkaç şahıs, 4 - 5 kişi, on kişi, 40 - 50 kişi, 100 
kişi, 150 kişi ellerinde birtakım dövizlerle ti
yatroya bir baskın yapıyorlar; sahneye çıkı
yorlar ve oyunun oynanmasına mâni oluyorlar. 
Bu piyesin, propaganda, komünist propaganda
sına cevaz verecek bir mahiyet taşımadığı bun
dan birkaç sene evvel mahkeme karariyle sabit 
olmuştur. Hâdiseyi mütaakıp üniversite heyeti 
tarafından teşkil edilmiş olan bir bilirkişi dahi 
piyesi seyretmiş ve bunun komünist propaganda
sı bir şeyi ihtiva etmediğine karar vermiştir. 
Demek ki bu bir propaganda değildir. Merak 
ettim, aradım, kitapçılarda bulamadım. Bir ar
kadaşımın himmetiyle kitabı ben de okudum. 
Bunda böyle bir şey yoktur. Farz edelim ki var- i 
dır, olsa dahi tutulacak yol bu değildir. Düşü
nüyorum, böyle 100 - 150 kişinin bir tiyatroya 
baskın vererek, bir yere baskın vererek, nizamı, 
düzeni, Devlet nizamını çiğniyerek her hangi 
bir talepte bulunmalarının bundan evvel tarihi
mizde geçmiş olan vakalardan ne farkı vardır? 
Patrona Halil'de, Kabakçı Mustafa'da, Derviş 
Vahdettin'de, «din namına, şeriat namına, iste-
mezük» diye «gavur icadıdır» diye birtakım ta
lepte bulunmuşlar ve ortaya çıkmışlardır. Bu
gün din namına, şeriat namına birtakım talep
lerde bulunmak modası geçtiği için biz elimizi ça
mura batırarak, rast geldiğimiz karşısına çıkıp 
sen komünistsin, sen komünist propagandası ya
pıyorsun.» diye gitmeleri, hakikaten bizim mede
ni âleme yönelmiş olan kararımızla ve hepimizin 
muhafazasını üzerimize aldığımız, deruhte etti
ğimiz Atatürk prensipleri ile katiyen bağdaşa- | 
maz. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet ilân edi
leli kırk seneyi geçti. Meşrutiyet ilânı 55 sene- I 
yi buldu. Bu müddet zarfında Garba doğru yü- | 
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rümek için lâzımgelen çalışmaları yaptık. Buna 
rağmen bu müddet içinde geri kalmış memleket
ler meyanmdan çıkmak imkânını bulamadık. 
Hâlâ gelişmemiş memleketler sınıfına dâhiliz. 
Fabrikalarımız çoğalmıştır. Barajlarımız yapıl
mıştır, yollar yapılmıştır. Ama yine iktisaden 
geri kalmış milletlerarasında bulunuyoruz. 
Mânevi sahaya gelince, bu da hiçbir surette gö
nül açıcı, ferahlık verici bir vaziyet taşımamak
tadır. Filhakika mekteplerimiz çoğalmıştır. 
üniversitelerimiz çoğalmıştır. Avrupa'da, Ame
rika'da okuyanların adedi artmıştır, birçok ki
taplar tercüme edilmiştir. Ama toplumun zih
niyetinde essalı bir değişiklik olmadığını esefle 
görmekteyim. Bir mukayese yapalım; Meşruti
yetin ilânını mütaakıp doktor Abdullah Cevdet 
bir kitap neşretti, Doze'nin Tarihî İslâmiyet i. 
Buna karşı gelindi, buna karşı bu, bitaraf de
ğildir, İslâmiyet i küçültüyor diye birtakım mü
nakaşalar oldu. Fakat, hiçbir surette matbaa 
basılıp, Doze'nin kitapları dağıtılmadı ve Abdul
lah Cevdet tercüme edilmedi. 30 sene evvel bugün, 
en şiddetli bir komünist olarak damga yemiş 
olan Nazım'Hikmet'in eserleri kütüpanelerdc ser
bestçe satılmaktaydı. Bugün ben «Capital'i» 
Kari Marks'in «Capital'ini» tercüme etmeye 
kalksam, beni derhal komünist damgası ile dam
galarlar. Ben bugün Nazım Hikmet'in son şiir
lerini böyle neşretmek değil gizliden gizliye, tıp
kı; istibdad devrinde vatan şairi Namık Ke
mal'in, Abdülhak Hamit'in, Ziya Paşanın eserle
rini karanlıkta okur gibi okumak vaziyetine düş
müş bulunuyorum. Bu cemiyetimizin bu sahada 
pek ileri gitmediğine delâlet etmektedir ve üzün
tü verici bir keyfiyettir. Burada Hükümetin 
alacağı tedbirler vardır. Görüyoruz; Adliye 
Vekili, gericilikle mücadele etmek için birtakım 
şeyler düşünüyor. Ben yalnız kanunla bu me
selenin halledileceğine kaani değilim. Bu, hepi
mizin elbirliğiyle, medeniyete doğru, Garba doğ
ru, serbest düşünceye doğru elbirliğij'le çalışarak 
yürüm ekliğimizi e kabil olabilecektir. Bunun için 
hepimize düşen vazife vardır. Bu gibi hareket
leri mümkün olduğu kadar takbih etmek ve bu 
hareketlerin meclislerde yapacağı aksi tesiri be
lirtmek lâzımdır.' 

Ben işte bu maksatla, Sayın Senatonun naçiz 
bir üyesi olarak, bunu belirtmiş bulunuyorum. 
Vaktinizi aldığım için özürler dilerim efendim. 
(Alkışlar) 
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ESAT MAHMUT KARAKURT (TIrfa) — 

Bu mevzuda bendeniz de söz istiyorum. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — G. Senatosu Elâzığ Üyesi Rasim Giray 
ile Samsun Üyesi Cemalettin Bulak'm Adalet 
Partisine iltihak ettiklerine dair adî geçen Parti 
Grupu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Saym Başkanlığına 
Elâzığ Senatörü Sayın Rasdrn. Giray ile Sam

sun Senatom Saym Cemalettin Bulak'ın parti
mize iltihak ettiklerini saygıyla arz eklerim. 

A. P. Senato Grupu Başkanı Y. 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

(Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

2. — C. Senatosu Erzurum Üyesi Rahmi San-
alan ve Tokat Üyesi Osman Hacıbaloğlu'nun 
Adalet Partisine iltihak ettiklerine dair adı ge
çen parti Grupu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Saym Başkanlığına 
Erzurum Senatörü Saym M. Rahmi Sanalan 

ile Tokat Senatörü Saym Osman Hacıhaloğlu'-
nun partimize iltihak ettiklerini saygılarımla arz 
ederim. 

A. P. Senato Grupu Başkanı Y. 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

(Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Mehmet 
llkuçan ve Mehmet Zeki Tulunay'a izin verilme
si hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi (3/300) 

BAŞKAN — tzinler var okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 25,3.1964 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

— 620 
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BAŞKAN - - Müsaade ederseniz, gündeme 

başlıyalım, siz de yarın konuşursunuz. 

BAŞKAN — Teker teker okutup, oylarınıza 
sunacağım efendim. 

C. Senatosu Antalya Üyesi Mehmet llkuçan, 
46 gün, 24.2.1964 tarihinden itibaren, hastalı
ğına binaen. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kahul 
edenler... Kabul etlniyenler... Kalbul edilmiştir. 

C. Senatosu Malatya Üyesi Mehmet Zeki Tu
lu nay, bir ay, 23.3.1964 tarihinden itibaren, has
talığına binaen. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kahul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — İki aydan fazla izin alan ıC. Senatosu 
Antalya Üyesi Mehmet tlkuçan'm, tahsisatının 
verilebilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi (3/301) 

BAŞKAN —- Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
J hastalığı dol ay isiyle iki aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mehmet 
tlkuçan'm tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun kararı
na bağlı olduğundan keyfiyet yüce tensiplerine 
arz olunur, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kaıbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, Alaska'-
daki yer sarsıntısının sebebolduğu can kaybı do-
layısiyle Cumhuriyet Senatosunun teessürlerinin 
Amerika Birleşik Devletleri Senatosuna iblâğ"Ma 
dair önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

ŞENEL KUPvULA SUNUŞLARI 

G. Senatosu Antalya Üyesi Mehmet llkuçan, 
hastalığına binaen, 46 gün, 24.2.1964 tarihinden 
itibaren. 

C. Senatosu Malatya Üyesi Mehmet Zeki Tu-
lunay, hastalığına binaen, 1 ay, 23.3.1964 tarihin
den itibaren. 
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Yüksek Başkanlığa 

Alaska'da vâki yer sarsıntısında Amerika Bir
leşik Devletlerinin uğradığı can kaybı dolayısiy-
le Yüce Senatonun teessürlerinin dost ve mütte
fik Amerika Senatosuna iblâğına delâletinizi 
arz ve teklif etlerim. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

BAŞKAN 
efendim. 

Başkanlık icabını yapacaktır, 

Sayın İlhamı Sanear Bey, bir önergeniz var. 
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Halbuki şurada birkaç soru var. Müsaade eder
seniz bu sorular bittikten sonra önergenizi oya 
arz edeyim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ 
ŞANO AR (İstanbul Milletvekili) — Nasıl em
rederseniz. Ben daha evvel Senatodaki bir temen
ni kararma uyarak önergemi getirmiştim. 

BAŞKAN — Bugün çıkacaktır, efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 

SANCAR (İstanbul Milletvekili) — Peki efen
dim. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Efendim, soruların birinci 
maddesine geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Türk ekonomisinin bugün
kü durumuna, dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/243) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş burada, Başba
kan? Yok. Adına da kimse yok. Bu önerge ay
lardan beri gündemde bekliyor. Kendilerine te
lefon ettik, Hükümet lâzımgelen alâkayı yöster-
sin dedik. Başkanlık Divanı olarak yine rica edi
yoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cev
det Geboloğlu'nun, Bitlis Baykan Tl id r o - Elek
trik projesine dair Bayındırlık, Bakanından söz
lü sorusu (6/248) 

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu, burada. Ba
yındırlık Bakanı? Yok. Yine Bakanlıklardan, bu 
hususla alâkadar olmalarını rica ediyoruz, efen
dim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüne.fin, Çankırı Kız Sanat Enstitüsü 
öğretmenlerinden Sadrettin GiUsaran hakkında 
açılan tahkikata dair. Başbakandan sözlü soru
suna Millî Eğitim Bakanı ibrahim Öktem ile 
Adalet Bakan* Sedat Çıımralı'nm cevabı (6/249) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Özgüneş, bura
da. Sayın Millî Eğitim Bakanı burada. Soruyu 
okutuyorum. 

19 Şulbat 1964 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Cumihuriyet Senatosu Üyesi 

Elibistan Ağır Ceza Mahkemesince komünist
likten bir yıl ağır hapse mahkûm edilen Hüse
yin Korkmazğil tarafından yazılıp Zübük dergi
sinin 26 Kasım 1962 gün ve 43 sayılı nüshasın
da yayımlanan (İtin Ağası) başlıklı ve (Ceûnal 
Ağanın İti) konulu yazı, Çankırı Kız Sanat 
Enstitüsü tarafından 20 Nisan 1963 günü ter
tiplenen müsamerede masum bir öğrenciye mono
log halinde okutturul muştur. 

Çankırı Cumhuriyet Savcısı olayda, 
a) Cumhurbaşkanına gıyabında hakaret, 
b) Hükümetin mânevi şahsiyetini ve Devle

tin Silâhlı Kuvvetlerini alenen taihkir ve tezyif. 
Suçlarının mevcudiyetine kanaat getirmiş ve 

monologu okutturan öğretmen hakkında tanzim 
ettiği evrakı Memurin Muhakematı Kanununa 
göre gereği yapılmak üzere 25 Nisan 1963 günü 
Çankırı Valiliğine tevdi etmiştir. 

Olayla ilgili olarak 22 Nisan 1963 tarihli söz
lü sorumu Millî Eğitim Bakanı 22 Ağustos 1963 
günü, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurul top
lantısında cevaplandırmış ve (Hâdiseye adı ka
rışan öğretmen hakkındaki evrak, hâdise vazife
den mütevellit olduğu için Çankırı Valiliğine 
intikal ettirilmiştir) demiştir. 
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Millî Eğitim Bakanının bu cevabından sonra 

durumu 22 Kasım 1963 tarihli bir önerge ile İç
işleri Bakanlığından sordum, içişleri Bakanlığı 
1. B. (12273-21.227) sayılı cevabında aynen (îtin 
ağası başlıklı monolog dolayısiyle hakkında ko
vuşturma yapılan öğretmen Sadrettin Gülsaran 
memur olduğundan buna ait tahkikat Millî Eği
tim Müdürlüğünce yürütül m ektedir. Tahkikat 
henüz neticelendirilmemiş bulunduğundan evrak 
îl İdare Heyetine intikal ettirilememiştir) demek
tedir. 

Soru 1. — Sanık öğretmen Sadrettin Gülsa
ran hakkında Çankırı Cumhuriyet Savcılığınca 
tanzim edilip 10 ay önce Millî Eğitim Bakanlığı 
ilgililerine tevdi edilen evrak üzerinde şimdiye 
kadar ne gibi işlemler yapılmıştır? 

Soru 2. — Bu evrak halen nerededir ve üze
rinde ne gibi bir işlem yapılmaktadır? ' 

3. — İtin ağası başlıklı yazının Kız Sanat 
Enstitülerinin sahnelerinde monolog halinde 
okutturul masını t asvibediyor musunuz? 

Soru 4. — Olaya ait dosya gereği yapılmak 
üzere Çankırı Valiliğine iade edilecek midir? ' 
İade edilecekse, ne zaman iade edilecektir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAŞBAKAN YERİNE MİLLÎ EĞİTİM BA

KANI İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sa
yın Başkan, sayın üyeler; Sayın özgüneş 
arkadaşımızın sorduğu suale Başbakan adına 
bendeniz cevap afz edeceğim, 

Çankırı Kız Sanat Enstitüsü Türkçe öğret
meni Sadrettin Gülsaran hakkında Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından derlıal tahkikat açtırılmış, 
Savcılık tarafından yapılan soruşturma evrakı 
da ilgilinin memur olması dolayısiyle vilâyet 
yolu ile Bakanlığımıza intikal ettiğinden bu 
dosya da müfettişimize tevdi edilmiştir. 

Olayı yerinde tahkik eden Başmüfettiş Niyazi 
öncel ay, hâdisede yıkıcı fikirleri telkin ve bu 
maksatla hareket edildiğine dair bir hususu va
rit görmediğinden fezleke tanzim etmeyip duru
mu bir raporla Bakanlığımıza intikal ettirmiştir. 
Raporun Bakanlığımızda yapılan incelemesinde 
de adı geçene isnadedilen suç varit görülmemiş, 
ancak okul müsamerelerinin tertip ve yönetilmesi 
ile ilgili yönetmeliğin ruhuna ve muhtevasına uy
gun hareket edilmediği anlaşıldığımdan Okul 
Müdürü ve ilgili öğretmen birer tevbih cezası 
ile cezalandırılmıştır. 
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Hâdisede Cumhurbaşkanının şahsına ve ordu

ya hakaret suçlarının vâridolup olmadığı hususu 
Savcılıkla tahkikini uygun olacağı kanısına da 
varıldığından bu konuda tahkikata geçilmesi 
için T.C. Kanununun 160 neı maddesi gereğince 
Adalet Bakanlığından müsaade istenmiştir. 

Bakanlıktan gelen cevabı arz ediyorum : Çan
kırı Kız Sanat Enstitüsü tarafından tertiplenen 
24.4.1964 günlü müsamerede Hüseyin Korkmaz-
giPin yazıp öğrenci Selma Yılmaz'm okuduğu 
«İtin ağası» adlı monolog ile Reisicumhura, gı-
yalbınd'a hakaret edildiği ve Hükümetin mânevi 
şahsiyetinin, Devletin askerî kuvvetlerinin ale
nen tahkir ve tezyif edildiği iddia edilmiş ise de, 
yapılan tahkikat sonunda, monologun musibet suç 
unsurlarını ihtiva etmediği kanaatine varıldığın
dan, Bakanlığımızca 26.6.1963 tarihinde sanık 
ha'kkmrla tahkikat yapılmasına izin verilmediği, 
dosyasının tetkikinden anlaşılmıştır. 

Okul sahnesinde okutulacak eserlerin öğretici 
ve eğitici vasıfta olması gereklidir. Esasen bu 
konu ile ilgili yönetmelikte de açıklanmış bulun
maktadır. 

Hiçbir eğitici değeri olmıyan bu çeşit mo
nologu seçen ve okunmasına izin veren Okul 
Müdürü ve öğretmen cezalandırılmıştır. 

Ayrıca okulun 'bütün öğretim kadrosunun 
dikkati çekilmiş ve bundan böyle bu hususlar
da, daha ciddî bir titizlik içinde olmasını sağla
mak amaeiyle bütün okullarımıza yeniden bir ge
nel ge gönderilmiştir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, bundan takriben bir 
yıl kadar önce Çankırı Kız Sanat Enstitüsünde 
bir ınüsamere tertiplenmiş ve bu müsamerede 
bir öğrenciye bir monolog okuttiırulmuştur. 

Monologun başlığı «İtin Ağası», konusu da 
Cemal Ağanın itidir. Hâdise, Cumhuriyet Savcı
lığına aksetmiş, Çankırı Cumhuriyet Savcısı hâ
disede üç suç unsuru bulmuştur . Birisi, Cum
hurbaşkanına gıyabında hakaret, ikincisi Türk 
Silâhlı Kuvvetlerini alenen tahkir, tezyif, üçün
cüsü Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir ve 
tezyif. Bu arz ettiğim bilgi, bana, açtığım bir 
yazılı soruya eeva'bcn sayın Adliye Bakanlığın
dan verilen bilgidir. Sayın Millî Eğitim Bakanı 
burada Başbakan adına, zannediyorum kendile-
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riııo yanlış bilgi verilmiş olacak, sadece öğrenci 
hakkında alman 'karan okudu, fakat öğretmen 
hakkında, alınan karan okumadılar. Cumhuriyet 
Savcısı bu mevzu üzerindeki iddiasından sonra 
evrakı ikiye ayırmıştır. Birincisi Öğrenci hak
kındaki evrak; ikincisi öğretmen hakkındaki 
evrak. Öğrenci hakkmda'ki evrakla Adliye Ve
kâletinden izin istenmiş, yine Adliye Vekâleti 
yazısı bendenizdedir, çocuğun yaşının küçük 
olması ve hâdisenin de gelişiş tarzı dolayısiyle 
öğrenci hakkında takibat yapılmasına Adliye 
Bakanlığı lüzum sönmemiştir. Çünkü çocuk 1948 
doğumludur ve reşit değildir. Konuyu öğretmen 
seçmiştir ve kendisine öğretmen vermiştir. 

öğretmen hakkında ta'kibatın devanı etmesi 
Çankırı il İdaresinin müsaadesine tabidir. Çan
kırı Jl İdaresi bu müsaadeyi verebilmek için Ba
kanlığın tetkikini beklemiştir. Aylar geçmiş, 
'Millî Eğitini Bakanlığı bu dosyaya âdeta bir oda 
hapsi vermişeesine bir türlü bu evrakı Çankırı 
Valiliğine iade etmemiştir. Çankırı Valiliği, yi
ne tarih ve numarası dosyamda bulunan bir ya
zı ile Maarif Vekâletine müracaat etmiş, demiş
tir ki, «evrakı ver ben il idaresi olarak karar 
vereceğim, neticede ma'hkcmeye sevk edeceğini.» 
Ba'kanlık buna, gene ceva'bı dosyamdadır, de
miştir ki, hayır ('fendim, tahkikat bitmedi evra
kı gönde remiyeceğim. 

Son olara'k Çankırı'da Orta Menzil Kuman
danı General Reşat Bir, sayın Millî Eğitim Ba
kanına bir mektupla müracaat etmiş ve demiş
tir ki, «Beyefendi, bu evrakı Bakanlığınız bir 
türlü vermiyor, halbuki ben bu işle bizzat ilgili
yim, içerisinde bulundum. Şahsan 'bir ordu men
subu olarak, bir general olara'k tahkir edildim. 
Lütfedin şu evrakı verin de takibat yapılacak 
mı bir neticeye varalım» demiştir. (îeneralin 
mektuhu dosyamdadır. 

Buna. rağmen Generalin mektubu 10 Ocak 
tarihleridir; sayın Bakanın eline l:-> Ocakta geç
miştir ve fakat evrakı hâlâ kanunen İl İdaresi
ne iade edilmesi lâzımgelir'ken iade edilmemiş
tir. Ben Millî Eğitim Bakanına ilk defa bu mev
zua bir soru ile getirdim. Sayın "Millî Eğitim 
Bakanı dediler ki: hâdise vazifeden mütevellit 
olduğu için Çankırı İl İdaresine intikal ettiril
miştir. Bekledim, bekledim, baktım hiç bir şey 
çıkmadı Bunun üzerine bir Adliye Vekâletine, 
bir de Dahiliye Vekâletine yazılı soru açtım. Her 
ikisi de dedi ki: Evrak Millî Eğitim Bakanlı-

ğındadır, bekliyoruz gelmedi. Bundan sonra tek
rar Millî Eğitim Ba'kanlığma bir yazılı soru aç
tım. Sorum 19 Şubat tarihlidir, aradan bu ka
dar zaman geçti. Eakat İçtüzük onbeş gün 
içinde cevap verilmesini âmir olduğu halde an
cak Bakanın isteği ve Senato Cîenel Kurulunun 
karariyle bu iş bir ay geciktirildiği halde bu
nunla ne "Başkanlık Divanı meşgul olmuştur ne 
de Millî Eğitim .Bakanlığı cevap vermiştir. "Bil
mem. ki bu gibi hallerde murakabe görevinin iş
lemez hale geldiği ve İçtüzük hükümlerinin ih
lâl edildiği zamanlar da aca'ba Başkanlık Diva
nının başka, bir vazifesi var mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar arz 
etmiş olduğumuz hususlar işin adlî veçhesi idi. 
Şimdi işin bir de eğitsel cephesi vardır. İşin eğit
sel cephesini arz edebilmem için öğrencilerin eli
ne verilen ve içerisinde, zaman zaman sorular 
tertiplendiği ve öğrencilerin bu şekilde bu mec
mua. üzerine ilgisinin çekilmesini yine (îeneral 
Reşat Bil tarafından ihbar edildiği halde .Yiyazi 
Onca! ayin ehemmiyet vermediği tahkik etmeye 
lüzum dahi gör-ınediği bu mecmuanın hüviyeti 
hakkında biraz durmak lâzım. Bvrelfı bu mec
mua meşhur bir komünist tarafından çıkartılır. 
Bu mecmua sahibinin İstanbul Ağır Ceza Mah
kemesince komünistliği sabit görülmüş ve bir 
sene dört ay müddetle hapisliğine karar veril
mişti. Sicilli bir komünist. Ziibük denilen bu 
•mecmuada daima sicilli komünistler yazı yazar. 
Size bu meemuanm başmuharriri hakkında bi
raz daha bilgi verebilmek için bir, iki mahke
me ilâmı daha okumak lüzumunu hissediyorum. 

Şayet Millî Eğitim Bakanı arzu ederlerse 
Komünistlikle mahkûm edildiğine dair mahke
me ilâmının tarih ve numarası elimdedir. 

«Sene 1941, Rusya Doğu'da :> vilâyetimizi 
istemiş, Eatı'da da Boğazlarımızın müşterek 
'kontrola tabi tutulmayı teklif etmiştir. Tünkiye 
müthiş bir zorluk içerisindedir. 

İşte tam o sırada o zamanki Hükümet büyük 
bir gayret sarf ederek, ve büyük bir başarı gös
tererek Amerikan yardımını temin etmiştir. 
Fakat bu Amerikan yardımı hizim başmuharri
rin ideolojisine aykırıdır. Türkiye dışarıdan 
yardım görmemeli, Rusya'nın karşısında yalnız 
kalmalı ve Rusya'nın kucağına düşmelidir. 

Hemen muharrir kaleme sarılmış ve başla
mış Amerikan .yardımının aleyhinde 'bulunma-
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ya. Bu arada suç işlemiş, yine mahkemeye sov'k 
edilmiş ve tekrar ceza almıştır. 

Bu muharririn durumu hakkında 'biraz da
ha bilgi verebilmek için bir mahkeme ilâmını 
okumama müsaade buyuı'manızı rica edeceğim. 
Çünkü, bu gibiler esasında idealist geçindikleri, 
ülkücü geçindikleri için bunların ülküleri ve 
ideallerini bu ımaılıkeme ilâmı ile zannediyorum 
biraz daha belirtmiş olacağım. Başmuharrir as
kerlikten ihraeedilmiş bir şahıstır. 1944 sene
sinde Türkiye'miz çok müşkül iaşe şartları içe
risindedir. Ve Orduya doğrudan doğruya et ve
rilememekte bölüklere hayvanlar canlı olarak ve
ri İm ektedir. Ve orada besi evi]) sonra kesilerek 
erata yedirilmektedir. İşte bu zamanda bu zat 
kendisinin bölüğüne verilen keçileri satmıştı)'. 
Eratın maaşını çalmış, zimmetine geçirmiş ve 
eratın mevcudunu fazla göstermek suretiyle Ha
zineden fazla ekmek, erat maaşı çıkmasını te
min et mistir.» 

Ve bundan dolayı 23 neü Tümen mahkeme
sine verilmiş ve oradan ceza alarak askerlikten 
ihra«edilmiştir. İşte tale'benin eline •tutuşturulan 
ve içerisinden monologlar seçilip sahneye konu
lan Zübük Dergisinin Başmuharririnin hüviyeti 
budur. 

Gelelim şimdi muharririne : (Adı nedir ses
leri).. Aziz Nesin.. Monolog yani İtin Ağası, Ce
mal Ağa'nm iti yazısı ki, başmuharrir Oemal 
Ağa'nm yani bizim Reisicumhur huzurundan bil
vesile ile kovulduktan sonra yazılmıştır. Bu ya
zıyı yazan Hüseyin Korknıazgil de Elbistan Ağır 
("-eza Mahkemesinde - ilâmı yanımda bir itiraz 
olmasın diye yanıma aldım. - komünistliği sabit 
olmuş ve bir yıl ağır ceza ile cezalandırılmıştır. 
Arkadaşlarımdan hüviyeti hakkında bilgi edin
mek istiyen olursa Elbistan Ağır ("eza Malike -
meşinin yine Adliye Vekâletinin arşivlerinde 
mevcut olan dosyalarında fikirleri hakkında bil
gi vardır. Yalnız birini okumayı lüzumlu görü
yorum : 

«... askerlikten nefret ediyorum,» diyor. 
«Türkiye'yi ya'kında 'bir Sovyet Cumhuriyeti 
yapacağız. Stalin ve daha diğer ilâhlar uğruna 
heran canımı vermeye hazırım.» İşte muharririn 
hüviyeti bu. Bu zat getirilmiş, bir yazı yaz<mış 
ve öğretmen de bunu isahneye koymuştur. O gü
ne kadar Çarikırı'da görülmiyen kelli - felli bir 
zat bu monologu okuduktan sonra öğretmeni 
kenara çekmiş ve tebrik etmiştir. Bunu ihbar 

eden General Reşat Bir'dir. Bundan sonra mah
kemeye intikal eden 'bu hâdisenin, bu yadının 
mahiyeti üzerinde biraz durmak lâzımdır. 

Xe diyor bu-yazı? Sureli var arzu buyurur
larsa bir fotokopisini verebilirim. I>u yazı ihti
lâlci sosyalizmin tipik bir örneğidir. 

Mesele şudur : Bugünkü düzen ve bu düzeni 
destekliyen müesseseler, Cemal Ağa'nm İti'di r. 
Bu İt memleketin menfaatleri önüne yatmış, 
uzanmış durumdadır. Bu İti kaldırmak için 
jandarmadan, polisten, şundan bundan yardım 
beklemek lüzumsuzdur. Halk deyneği eline al
malı ve bu İtin üzerine yüi'ümelidir. Görülür ki 
o zaman bu İt, zannedildiği 'kadar güçlü değil
dir. Hikâyedeki İt'in, kuyruğuna sonradan te
neke 'bağlarlar. İşte 'bugünkü idarenin Cemal 
Ağa'nm İt'i olan 'bugünkü idarenin de, bugün
kü düzenin de güçlü görüldüğüne bafkmaym, 
bekçisinden, polisinden yardım beklemeyin, hiç 
bilisi size el kaldırmıyaeaktır. Çünkü onlar da 
Cemal. Ağa'nm - talbiri amiyane ile - çanak ar
kadaşıdır. Öyle ise yapılacak şey bilinen niza
mın üzerine yürümek ve bu İt'i kovalamak lâ
zımdı r. İşte ifade ettiği şeyler bu. İçerisinde, 
bayan arkadaşlat'dan özür dileyerek söylüyo
rum, «kancık» tâbirinden tutun da «Hoşt - pa
şa çocuğu» diyecek kadar ifadeleri bozuk, çir
kin ve berbat olan bu ifadeyi işte hu öğretmen 
getirmiş, sahneye 'koymuş ve subayların huzu
runda, bunu okutturmuştur. Subaylar ayağa 
kalkmışlar, General ayağa fırlamış, bunu pro
testo etmişlerdir. Ondan 'sonra bir müddet sin
mişler, beklemişler, bakmışlar ki bir şey oldu
ğu yok, ceza falan aldıkları yök, evrak uyuyor, 
ondan sonra mukabil harekete geçmişler. Ge
neral Reşat Bir'i Genelkurmay'Başkanlığına ve 
Millî Savunma Bakanlığına şikâyet etmişlerdir. 

Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma 
Bakanlığı bu zaman zarfında, General Ileşat Bir 
hakkında tahkikat yaptırmış ve Reşat Bir hak
kında vardığı kanaat, vazifesini yapmış şerefli 
bir asker olarak sadece 'kendisini takdir etmiş
lerdir. Ondan sonra aradan bir yıl geçmiştir. 
Ama hâlâ Millî Eğitim Bakanlığı bir ihtar ile 
iktifa etmiş, bırakalım onun yapacağı işi ve fa
kat evra'kı Çankırı il İdaresine bir türlü iade 
etmemiştir. Şimdi ben burada diyorum ki, ka
nunen Millî Eğitim Bakanlığı bu evrakı Çankı
rı İl İdaresine iade etmekle mükelleftir, mec
burdu»', vermelidir. Çankırı Cumhuriyet Savcı-
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.sının üç iddiası yani, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin harekete mâruz kaldığı, Jlükünıetin mânevi 
şahsiyetinin tahkir edildiği, Cumhurbaşkanına 
gıyabında hakaret edildiği iddiası ya varittir, 
ya değildir. »Sayın Adliye Bakanı hana yazısın
da söylüyor, diyor ki, «Benim Tankın Savcılı
ğım bu iddiayı yaptı. Bu ya varittir, ya da de
ğildir. Eğer varit ise bu öğrotmen eczasını gör
meli ve eğer varit değilse bir öğretmen bir yıl
dan beri bu üç tane ağır ve z'Hefli suç altında 
tutulmamalıdır, 

Sayın Millî Eğitim Bakanının sık sık söyle
mekten hoşlandığı bir sözü ben buraya getirmek 
istiyorum. Sayın Millî Eğitim Bakanı sık sık bu 
kürsüden diyor ki, «arkadaşlar bir orta yolda bir
leşelim. »Beri orta yolu bilmem ama ben .s,unu söy-
İiyeöeğim • Atatürk yolunda birleşelim. (Bravo 
sesleri, alkışlar) Ben inanıyorum ki, hu memle
keti refaha, saadete götürecek tek yol Atatürk 
yoludur. Bunun sağı da, solu da bir uçurumdur 
bu millet için. Ama bu milleti Atatürk yolunda 
yürütmenin yolu böyle iğrenefikirli, sapık ideo-
Jojili mevzııları getirip çocukların eline vermek 
böylelikle bu Zübük dergisinin üzerine alâka 
çekmek, ayrıca da çocuklara bu fikirleri aşıla
mak değil, bunu aşılıyanlar zamanında ceza gör
melidirler ki, Atatürk yolu üzerinde yürümemiz 
mümkün olsun. Arkadaşlarım bugün açık dâva 
budur. Bir taraftan kara softa, bir tarafta kızıl 
dinsiz ve Sovyet uşakları bu memlekeji Atatürk 
yolundan sağa, sola çekmek için gayret sarf et
mektedirler. Biz eğer Atatürk çocukları isek, 
bunların karşısına mutlaka çıkmalıyız. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ Eİ İTÎM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa) — Değerli arkadaşlarım, Sayın 
Özgüneş'in son derece heyecanlı konuşması Yü
ce Senato Heyetini sardı. Bunu memnunlukla 
kaydediyorum. Yalnız ben Eğitim Bakanı sıfa-
tiyle meseleyi heyecandan ziyade gerçeklere da
yanarak, gerçekler ölçüsü içinde mütalâa etmek 
mecburiyetindeyim, Çünkü burada bir hakika
tin ortaya konması bahis konusudur. 

Evvelâ Sayın özgüneş arkadaşımızın birinci 
sözlü sorusundan sonra yazılı olarak istediği so
rusuna cevabımızı zamanında takdim ettiğimizi 
arz etmek isterim. Şu dakika tarihi hatırımda 
değil, ama sual bize geldikten bir hafta içinde 
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cevabı takdim edilmiştir, tarihini de ayrıca ken
dilerine sunacağım. 

Mesele bize intikal ettiği zaman işin üzerin
de önemle duruldu. Şunu arz edeyim ki; bu hâ
dise benim Bakanlığa gelişimden çok evvel cere
yan etmişti. Bakanlık müfettişi meseleye el. ko
yuyor, tahkik ediyor, demin de arz ettiği gibi bu 
iddiaların varidolmadığmı görerek gerekli işle
min yapılması için adliyeye müracaat etmiş bulu
nan bir tarafın ve müracaatının neticeye ulaştı
rılması için de dosyanın Teftiş Kurulundan geç
tikten sonra hiç şüphesiz vilâyete intikal etmesi 
gerekiyor. Mesele evvelâ vilâyet idare heyetinde 
müzakere ediliyor. Vilâyet idare heyeti de, bize 
verilen dosyasında mevcudolan bilgiye göre, 
ademitakip kararı veriyor. Buna rağmen bil
hassa bu hâdisede Ordunun şahsiyeti mâneviye-
sini temsil eden bir değerli generalimizin o sah
neye sahidolmaktan doğan üzüntüsü ve bir de 
monologun uzaktan, yakından bir adlî tahkikat-
la da tespit edildiği gibi, isim ifadesinden baş
ka Sayın Cumhurbaşkanı ile irtibatı buluıımıyan, 
fakat bir alınganlık içinde bunun böyle olabile
ceğini mülâhaza ederek Sayın Generalin müda
halesi bahis mevzuudur. Ve bu yoldan da mesele 
hükümete ve dolayısiyle adliyeye intikal etmiş
tir. Bizzat oyunda bulunan valinin ve mülkiye 
memurlarının bu hâdiseyi Sayın Generalin mü
talâa ettiği gibi etmedikleri de gene müfettişle
rimizin tesbit ettiği, ifadelerine başvurmak sure
tiyle tesbit ettiği de bir vakıadır. 

Şimdi arkadaşlarım, bu müsamerenin günde
mini okuyacağım: Yalnız bir tek monolog ihtiva 
etmiyor bu müsamere. Okul müdürünün konuş
ması, kültür kolu başkanı bir öğrencinin konuş
ması, şehit mektubu, Bir Rüya (Piyes), Türki-
yem adlı bir şiir, koro, itin Ağası (Monolog), 
sonra Molyer'in bir komedisi (Hastalık Hastası) 
ve sonra yine şiirler. 

Şimdi bir bütün olarak meseleyi mütalâa et
tiğimiz zaman ortada görülen şey şudur : Mek
teplerde bu nevi müsamereler verilirken o müsa
merenin konusu o okulun müsamere kurulu tara
fından yani Edebiyat öğretmeninin başkanı bu
lunduğu kurul tarafından hazırlanır, mektep 
idaresi bunu görür ve en yetkili eğitim sorumlu
su olarak da Millî Eğitim Müdürünün mütalâa
sı alınır. Bu program hazırlandığı zaman bütün 
bu kademelerle programın uygulanabileceği ne-
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ticesine varılır. Yani taraflardan hiçbirisi itiraz 
etmez. Müsanıere başlar. «İtin Ağası» monolo
gu da aslında muharriri tarafından yazıldığı gi
bi değil, öğretmen tarafından birtakım değişik
liklere tabi tutularak hazırlanır. Yani ilk aslı 
gibi değildir, aralarında büyük fark vardır. Fa
kat ne olursa olsun hie şüphesiz monologun as
lında hiçbir eğitsel değeri yoktur. Zaten bunu 
gördüğümüz için. talimatnamenin verebileceği 
azamî cezayı ilgililere vermiş bulunuyoruz. 

Şimdi bütün bunların hiçbirisi şüphesiz muh
terem arkadaşım Özgüneş'in dile getirdiği hak
lı isyanı önliyeeek cinsten değildir. Yalnız bir 
takdirsizlik bahis konusudur. Ye bu takdirsizlik 
de Eğitim Bakanlığı tarafından dikkate alınarak 
ilgililer hakkında talimatın bize verdiği âzami 
ceza tesbit edilmiştir. Nitekim konu, müdürler 
Ivomisyonunda uzun uzadıya münakaşa, edilmiş, 
şimdi okuduğum kararla ittifakla bir karara 
bağlamıştır. 

Yalnız Özgüneş arkadaşımızın ısrarla üzerin
de durdukları bir nokta var, o da; bu tahkikat 
dosyasının vilâyete intikal etmediği. Bu da varit 
değildir, tahkikat dosyası vilâyete intikal ettiril
miştir yalnız Adliye Bakanlığı ile olan muamele 
uzun cereyan ettiği için, yazılan yazışmalar, vaktu 
zamanında cevap alamadığı için gecikmiştir. Yok
sa, Adliye Bakanlığının demin okuduğum yazı
sı da gösteriyor ki, Hay m Özgüneş arkadaşımı
zın heyecanla, dile getirdiği cinsten, bir suçun 
işlendiğine adliye makamları kaani olmanıışlar
dı i' ve hakkında ademi)akip kararı vermişlerdir. 

Yüksek müsaadenizle isteğimize verilen bu 
yazıyı tekrar okuyacağım. 

Bundan dolayı dosyanın intikali gecikmiş
in', bize verilen cevabın tarihi 13 Mart H)64 
dür. 

«Çankırı Kız Enstitüsü tarafından tertiple
nen 24 . 4 . İÎKio günlü müsanıere Hüseyin 
Korkmazgü/in yazı]), öğrenci Selma Yılmaz'm 
okuduğu «İtin ağası» adlı monolog ile Reisi
cumhurun gıyabında hakaret edildiği ve Hü
kümetin mânevi şahsiyetinin, Devletin askerî 
kuvvetlerinin alenen tahkir ve tezyif edildiği 
iddia edilmiş ise de, yapılan tahkikat sonun
da monologun müspet suç unsurlarını ihtiva 
etmediği kanaatine varıldığından, Bakanlığı
mızca 26 , 6 . 1963 tarihinde sanık hakkında 

tahkikat yapılmasına izin verilmediği dosya
nın tetkikinden anlaşıldığı arz olunur. 

.Hüseyin Mutlu 
, Adalet Bakanı yerine 

Teftiş Kurulu Başkanı» 

Şimdi, l)u da gösteriyor ki, iddia edildiği gi
bi monolog bu suç, unsurlarını, ihtiva etmemekte
dir. Adliye Bakanlığının noktai nazarı budur. Ye 
bundan dolayıdır ki, dâva açılmasına izin ver
memiştir. 

Şimdi arkadaşlarını, meseleyi soyut olarak 
böylece alırsanız, yalnız burada okul idaresi
nin hakikaten - demin programında okuduğum 
gibi - vatan şiirleri ve. sairden yani başında 
bir «hin ağası» monologunu tamamen, takdir-
siz, eğitsel, hiçbir değeri olmıyan hattâ ıbir 
okul ınüsameresinde, bir okul öğrencisinin ağ
zından, bir kalabalık heyete okutturulması yer
siz bulunan bir davranışı vardır, bu davranış 
tecziye edilmiştir. Hattâ bunu da yeterli gör-
memişizdii', okul müdürüne, okul müdürlüğü 
yapamıyacağı mülâhaza edilerek bundan böyle 
idari vazife verilmemesi de kararlaştırılmıştır, 
şimdi bu, meselenin bizim tarafımızdan telâkki 
ediliş tarzıdır. 

Sayın Özgüneş arkadaşımızın bunu bir vesi
le ittihaz ederek bendenize, hiç şüphesiz kendi
lerine teşekkür ederim, Ibâzı nasihatlarda bulu
nur güründüler. Bunlardan da ifade etmeye 
çalışacağım. 

Şimdi aziz arkadaşlarım ben orta noktada bu
luşalım diyorum. Hiç şüphesiz, nıütaaddit defalar 
söyledim, bu orta nokta Sayın Özgüneş'ten çok ev
vel bendenizin tesbit ettiğim, orta nokta Atatürk'-' 
ün noktasıdır, Atatürk'ün bize emanet ettiği yol
dur. Ye bunu muhterem Senatonun çeşitli toplan
tılarında gerek bütçe müzakerelerinde ve gerekse 
çeşitli sorularda bendeniz işaretten biran fari 
kalmadım. Özgüneş arkadaşımıza bilhassa şu
nu söylemek isterim, yüksek müsaadeleri ile ma
zur görsünler; komünizmi karşısında kendile
rinin duydukları bütün hassasiyeti bendeniz 
de aynen duymaktayım. Hiçbir zaman kendile
rinden aşağı bir hassasiyet taşıdığıma inaıımaııuı-
1 arını ve böyle bir zanları varsa değiştirmeleri
ni rica ederim, inimden geldiği kadar bu ko
nuda hassas oldum. Demin ismini verdiği arka
daşımızın dosyalarına intikal etmiş bir husu
sun olmadığını zannediyorum, şayet olmuş oh 
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saydı müdürler komisyonu bu .meseleye müta
lâa ettiği zaman, 'inceden inceye tetkik ettiği za
man bu arkadaşımız hakkında geçmişle benzer
leri için alınmış bulunan kararlar tıpkı, tıpkı
sına uygulanır ve bu öğretmen sınıfta değil, 
ama Memurin Kanununun zarureti dolay isiyle 
ihracedilem iveceğine göre pasif hizmetlerde 
kullanılırdı. Bununla beraber yine, arkadaşımı
zın verdiği bu ismi Bakanlığa gider gitmez 
tekrar tetkik edeceğim ve böyle bir geçmiş şaibe-

. si varsa, bilhassa mahkeme karariyle sabit ol
muş bir durumu varsa, elbette icabını icra ey-
liyeeeğim. Yalnız benim bilebildiğim kadar, bizim 
istediğimiz... (Vermezler sesi, sağ laraffan) Biz 
alırız, beyefendi, hiç merak etmeyin. 

Müdürler komisyonunda bu tetkik, yapıldığı 
zaman böyle bir kayda, paslanmadı. Ama eğer 
hakikaten ellerinde mahkeme dosyası, verilen 
kararın numarası varsa, bunu kendime iş edinir, 
bunu da arar ve meseleye !bir vuzuh vermeye 
çalışırım. Kendi sorumluluğumdan evvelki bir 
zamana ait olan bir sorumluluğun da hiç şüp
hesiz, heabını vermek benim için bir şereftir, 
bir vazifedir. 

Yalnız şunu hatırlatmak isterim muhlereııı 
arkadaşlarını; bakanlık makamını işgal eden 
arkadaşlarımızın siyasi düşünceleri, temsil ellik
leri sallar ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriye
ti kurulduğundan bu yana bu bakanlığı işgal 
eden arkadaşlarımızın hepsi bir millî haysiyet 
içiudo vazifelerini görmüşlerdir. Ama bu de
mek değildir ki; büyük bir topluluğu I emsi I 
eden bu hizmet sahasında zaman zaman bâzı 
hâdiseler olmamaktadır ve bu hâdiselere gerek
li ölçüde nüfuz edilememektedir. Bunu iddia et
mek: mümkün değildir. Esas olan şey; bu sorum
luluğu taşıyan insanların duygularıdır ve bel
li hâdiseler karşısında gösterecekleri reaksiyon
lardır. 

Şunu Muhterem Heyetinize arz etmek iste
rim: Bu hâdiseden bendeniz de, her biriniz ka-
dar, derinden derine teessür duymuşumdur. 
Okullarımızda bilhassa bu monologa benzer mo
nologların talebelerimize Okutturulması hâdise
sini cidden üzüntüyle, teessüfle karşılarım. 

Bundan böyle bu hâdiselerin tekerrürüne mâ
ni olmak için her türlü tedbiri almış bulunuyo
ruz. Ama benzer hâdiseler cereyan ettiği takdir
de talimatnamenin, kanunun bana verdiği yet
kilerin âzamisini hiç, şüphesiz en hassas bir dav

ranışla uyguluyacağını tabiîdir. Yalnız mesele
leri arz ederken bunlara olduğundan fazla bir 
mâna vermek ele doğru değildir. Mümkün olduğu 
kadar bunu mücerret mânaları ve hudutları içe
risinde mütalâa edip, daha yaygın bir hale getir
memek gerekir. 

Şimdi, arkadaşımız Zübük Dergisinin okul 
talebelerinin ellerine verildiğinden bahsettiler. 
Bunu varit göremem. Hiçbir okul idaresi Zübük 
Dergisini talebesinin eline vermez ve elinde gör
düğü zaman da bunu iyi gözle görmez. Zübük 
Dergisinde çıkmış bulunan bir monologun değiş
tirilmiş şekli, okul talebesine intikal etmiştir. 
Bunu ela - arz ettiğim gibi - tamamen yersiz 
l)iıluyorum. Hiçbir eğitim değeri olmıyaıı bu ne
viden monologların talebelere verilmesini önle
mek için mümkün olan her gayreti yapacağıma 
inanmanızı istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. İçtüzüğün 
117 ne i maddesi mucibince yalnız mesul bakana 
sorulacağı mevzuuibahistir, sual Barbakana sorul
duğu için, Hükümette «mesuliyet müşterek bu
lunduğuna. göre Adliye Bakanı da söz istediği 

. için Sayın Adliye Bakanına söz veriyorum. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dini müsaade ederseniz bir iki noktayı izah et
mek benim hakkımdır, Millî Eğitim Bakanından 
sonra. 

BAŞKAN — Buyurun. 
.MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen

dim, huzurunuzu tekrar işgal etmeye mecbur ol
duğum için özür dilerim, 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, Başbakan adına 
bilgi verirken bâzı noktaları yanlış anlattılar. 
onun için ben bunu düzeltmek zorundayım. 

ftvvelâ Sayın Millî Eğitim Bakanı dediler 
ki; «Hâdise Adliye Vekâletine intikal etmiş, ora
dan il idaresine geçmiş, il idaresi ademitakip 
kararı vermiştir.» Yanlıştır. 

Daha birinci defa anlattığım gibi hâdiseye ait 
evrak ikiye ayrılmıştır. Birisi monologu oku
yan küçücük çocuk hakkında; ötekisi öğretmen 
hakkında. Küçük çocuk hakkında takibat icra 
edebilmek için 162 nci madde gereğince Adliye 
Vekâletine müracaat edilmiş. Adliye Bakanlığı
nın yazısı var, burada. Aynen arzu ederseniz 
okuvavım. 
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«Diğer taraftan monologu okuyan öğrenci 

hakkında Cumhurbaşkanının gıyabında hakaret, 
Hükümetin mânevi şahsiyetini ve Devletin si
lâhlı kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçun
dan dolayı hazırlık tahkikatı yapılarak..» Yani 
hazırlık tahkikatını fiilen tutmuş savcılık yap
mış. «Türk Ceza Kanununun 160/2 ııci maddesi 
hükmüne tevfikan takibat icrası için Bakanlığı
mızdan 'y/m talebedildiğl...» öğrenci hakkında, 
öğretmen hakkında değil. «Ancak takibat yapıl
masına mahal görülmemesi sebebiyle, sanık hak
kında 2 . 7 . 1963 gün ve 963/411-331 sayı 
ile takipsizlik kararı verildiği bildirilmiş, Bakan
lığımızda bu konu ile ilgili dosyanın tetkikinden 
de: 9 . 11 . 1948 doğumlu olup işlediği suçun 
fâri'k ve mümeyyizi bulunmıyan «sanık Öğrenci 
Sel ma Yılmaz hakkında, hâdisenin cereyan tarzı 
da göz önünde bulundurularak takip yapılması
na izin verilin emiştir.» 

İşte sırf küçücük çocuğun eline öğretmen ta
rafından tutuşturulımuş diye Adliye Bakanlığı 
demiştir ki; çocuk hakkında takibat yapma, ama 
öğretmen hakkında öyle değil. Adliye ve içişle
ri Bakanlığı diyor ki, öğretmen hakkında taki
bat anacağını ama Maarif Vekâleti bir türlü ev
rakı vermiyor bana. işit e valiliğin yazısı. 

Sayın Bakan, Valiliğin bizzat yazısı burada. 
1]fendim şuradan, tarih ve numarasını okuyayım, 
yazının; 

«Çankırı Valiliğinin Millî Eğitim Bakanlığı
na; 8 Temmuz 1963 gün ve 252/16-4285 sayılı 
yazısı.» 

Sayın Bakanlığın buna karşılık, 18 Temmuz 
1963 gün ve Kız Teknik Öğretim Genel Müdür
lüğünün, PŞ. 410/16/19606 sayılı cevabı. Yani 
Bakanlık Valiliğe müracaat ediyor diyor ki, ev
rakı bana ver, bunun hakkında ben takibat aça
cağım. 

Şu halde Sayın Bakanın dediği gibi bir ade-
mitakip kararı verilmemiş öğretmen hakkında, 
Benim, küçücük yavru hakkında bir iddiam yok. 
Mesel e öğretmen hakkında. Aksine öğretmen bu
gün halen maznundur ve savcılık; «Evrakı bekli
yorum, (mahkemeye vereceğim», diyor. Bu bir. 

İkincisi; General Kesat Bir'in do Sayın Ba
kana .mektubu vardır. Sayın Bakana iadeli ta
ahhütlü olarak gönderilmiştir. 10 Ocak tarihli
dir. 13 Ocakta Sayın Bıakanm aldığına dair eli
mizde kâğıt var. Fakat Millî Eğitim Bakanı bun
dan sonra da bu evrakı tekrar iade etmiştir. Ar-
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kasından ben yazılı soru açtım ve bugüne kadar 
Başkanlık Divanı aradan geçen tam 41 güne rağ
men, bugün dahi bu evrak gelmemiştir. Bakan
lık bunu zamanında verdi mi, vermedi mi bilmi
yorum? Ama benim yazılı soruma cevap veril
memiştir. 

Bir diğer nokta daha, Sayın Bakan diyorlar 
ki, .meseleleri olduğundan fazla büyütmiyclim. 
Ben, aksini kendilerine tavsiye edeceğim: Mese
leyi bulunduğu hüviyetinden daha aşağıya indir-
miyelim, üst.ünü örtmiyelim, arkadaşlar. (Bravo 
sesleri) 

Bu memleketle suç. sağdan da gelse, soldan 
da gelse zamanında kafasına vurabiliyor muyuz? 
Hele Millî Eğitimde kafasına vurabiliyor mu
yuz? O zaman bu memlekette emniyetteyiz. Ama 
birimiz sağın üzerine bir örtü örtersek, birimiz 
solun üzerine bir örtü örtersek bu memleketin 
sonu felâkettir, arkadaşlar ve bu memlekette bir 
solculuk, bir komünistlik, bir Sovyet uşaklığı ge
lişmektedir. Bu da sırası gelirse ben bunu delil
lerini veririm. 

Bir diğer nokta da; Sayın Millî Eğitim Ba
kanı. diyorlar ki, Müdürler Komisyonu ademitakip 
kararı almıştır. Alamaz ki, kanuni ne salâhiyeti 
var? Bir insanın suçlu olup olmadığını, hele bu 
iş mahkemeye intikal etmişse» Müdürler Komis
yonu ve Millî Eğitim kararı ile ortaya çıkamaz, 
mahkeme huzurunda, ortaya çıkar. Müdürler Ko
misyonunun böyle bir karar vermeye salâhiyeti 
yoktur. Ayrıca Sayın Bakan arzu ederlerde ben 
kendilerine Müdürler Komisyonunun, verdiği ka
rarlar hakkında bilgi vereyim. Burada sırf Millî 
Eğitim Bakanlığının bu komisyonuna hürmetim 
d ol ayı siyi e meseleyi Senatoya getirmiyeceğim. 
Arzu ederlerse bu hususta verdikleri kararları 
söyliyey'im. Mahkemeye, intikal etmiş bir mevzu 
hakkında bir Müdürler Kurulu nasıl ademitakip 
kararı verir, nasıl suçsuzdur diyebilir'? Cumhur
başkanına hakarettir ortada yapılan şey. Savcı 
iddia ediyor diyor ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
tahkir edilmiştir, Hükümetin mânevi şahsiyeti 
tahkir edilmiştir. Bunu ben demiyorum. Cumhu
riyet Savcısı diyor. Sayın Millî Eğitim Balkanı 
bana nasıl der ki, efendim meseleleri olduğundan 

-daha yukarı çıkartmıyalım, büyütmiyelim. Ha
yır ben aksini söyl iveceği m. Meseleleri küçültmi-
yelim, üstüne yürüyelim arkadaşlar. Efendim, 
geliyorum diğer dâvalara. 
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Hüseyin Korkmazgil hakkındaki, Elbistan 

Ağır Ceza Mahkemesinin kararı aynen burada. 
Tarih ve numaralariyle zikredeyim, arzu eder
lerse. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinden Ada
let Bakanlığı sormuş, oradan ekleri ile' beraber 
dosya Adalet Bakanlığına gelmiş. Tarihi ile, nu
marası ile bendedir, istediği anda Sayın Millî 
Eğitim Bakanı bir yıl oluyor arkadaşlarını. Bir 
yıl zarfında benim gücüm yok, kuvvetim yok, 
hiçjbir şeyim yok. Hükümete soru açarak bun
ları ortaya çıkarmışım da; Sayın Maarif Vekili 
bir yıl zarfında bunları ortaya çıkaramıyorlar 
mı? Gayet kolaylıkla bunu meydana çıkarabilir
ler. Adliye Bakamımıza sorarlarsa bunun tarih 
ve numarasını bana verdikleri gibi kendilerine 
do verebilirler. 

Arzu ederlerse benim içişleri Bakanlığının 
yazılı soruma verdikleri cevaplarını, Adliye Ba
kanlığının yazılı soruma verdikleri cevaplarını 
burada baştan sonuna kadar okuyabilirim. Sizin 
tahammülünüz varsa dosya hazır, bunları oku
yabilirim. Arzu ederlerse Sayın Maarif Vekiline 
bu dosyayı tevdi ederim. Şu halde ortalıkta bir 
ademltakip mevzuubalıis değildir. Öğretmen mah
kemeye verilmek için salahiyetli olarak müfettiş 
Niyazi Öncelay evrakı Ankara'ya, getirmiş ve bir 
daha da iade etmemiştir. Diyorlar ki, ZTıbük Der
gisi talebenin eline verilmemiştir, ihbarı yapan 
ben değilim, Orta Menzil , Kumandanı General 
Reşat Bir, bizzat Niyazi Öncelay'a demiştir. Hat
tâ buradaki Millî Eğitim Bakanına yazdığı mek
tupta da bana yazdığı çeşitli mektuplarda da bu
nu zikretmiştir. Arkadaşlarım şurasını da söyli-
yeyim, ben, bu hâdise yüzünden, elimde vesika 
olmadığı için zikretmiyorum, bâzı şahıslar nakle
dilmiştir, Çankırı'dan: Sırf bu mevzuda menfi 
tutum takındılar, bu «İtin ağası» mevzuunda Ge
neral Reşat Bir'in tarafını tuttular, ihtimali ile 
bâzı şahıslar nakledilmiştir. Elimde vesika olma
dığı için bunu getiremedim. Ama öğretmen hâlâ 
yerindedir ve etrafa şunu demektedir. «Yanlıştır 
efendim, doğrusu böyledir, ne varmış monolog
da efendim?» Ve etrafa böyle diyerek gezebil -
•inciktedir. Nerede geziyor bu öğretmen? Bu öğ
retmen suçunu dahi hâlâ kabullenmemiştir. Bu 
durum karşısında Maarif Vekâleti ne ceza ver
miş? Dikkat çekme... Sayın Bakan burada dedi
ler ki, ihtar edildi. Ben dikkat çekme diye bili
yorum. Fakat ister dikkati çekmek olsun, ister 
ihtar olsun arkadaşlar o kadar ağır bir suçun 
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cezası sadece öğretmene verilen bir ihtardan mı 
ibarettir? Ben hâlâ öğrenemedim. Neden dosya 
hâlâ Maarif Vckâletindedir? Bugüne kadar, ara
dan bir yıl geçtiği halde bu evrak Valiliğin mü
racaatına rağmen neden Valiliğe iade edilmemiş
tir, verilmemiştir? Bu husus henüz açıklanmadı. 
Ben gerek Adalet Bakanından, gerek Millî Eği
tim Bakanından bunun açıklanmasını istirham 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalet Bakanı. 
ADLİYE BAKANI SEDAT ÇUMRALİ 

(Konya) — Sayın arkadaşlarım özgün eş'in so
fusuna Millî Eğitim Bakanı cevap verdi. (Duy
muyoruz sesleri) 

Sayın Özgüneş arkadaşımızın sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı cevap verdi. Konu doğrudan doğ
ruya Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgilidir. Ge
rek Sayın Millî Eğitim Bakanı ve gerekse Sa
yın arkadaşımız Özgüneş soru ve cevaplarında, 
Adliye Bakanlığının verdiği cevaplara fikirleri
ni dayadılar ve ilk anda alman intiba, her iki 
taraf da yani gerek Millî Eğitim Bakanlığına 
gerekse Sayın arkadaşımıza Bakanlığın verdiği 
cevapta bir tehalüf var gibi, bir itham var gibi 
veya yanlış malûmat verilmiş gibi bir intiba 
hâsıl olmaması için ben değerli arkadaşımdan 
Adliye Bakanlığının verdiği cevabı istedim. 
İki kelime ile onu özetlemek isterim. Bununla 
müesseselerin mahiyetine lâyıkiyle nüfuz edil
mediği için bâzı tereddütlerin husule geldiği 
anlaşılmaktadır. Bunun kısaca giderilmesine 
çalışacağım. Arkadaşımızın sorduğu suale Ada
let Bakanlığı tarafından verilen 23 . 10 . 1963 
tarihli cevapta, 20 Nisan 1963 tarihinde Çankırı 
Halk Sin amasında Kız Sanat Enstitüsü tarafın
dan yapılan müsamerede Selma Yılmaz ismin
deki bir öğrencinin 26 Kasım 1962 tarih ve 43 
sayılı Zübük Mecmuasında yayınlanan «İtin 
Ağası» başlıklı yazıyı, monolog şeklinde oku
ması olayının tahkik konusu yapılarak m üs anne-
renin Enstitü Kültür Kolunun yıllık çalışma 
programı gereğince düzenlendiği, tertip heyeti
ne dâhil öğretmenlerin kurul karariyle tavzif 
edilip mezkûr 'monologun da görevli öğretmen 
marifetiyle (»grenciye ezberlettirilerek sahneye 
konulduğu ve bu itibarla fiilin tertip heyetine 
dâhil öğretmenlerin vazifelerinden münbais olup 
vazifenin ifası sırasında ika edilmesi sebebiyle 
sorumlular hakkında Memurin Muhakemat Ka
nununa göre gereği yapılmak üzere bu yönden 
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tetkik edilen tahkikat evrakının 15 . 4 . :1963 
tarihinde Çankırı Valiliğime tevdi edilmiş bulun
duğu görülmektedir. Birinci •safhasını bu ten
kil etmektedir. 

Öğretmenin doğrudan doğruya vazif el eriyle 
ilgili olduğu için • savcı! uk. re'sen. hakkımbv 
kanun gereğince takibat yapamıyaeağı tabiî
dir. Evrakı tetkik etmiştir öğretmenler hakkında 
gerekli takibatın yapılmasını ve iliihaz edilecek 
karara göre yine gereğinin ifası lüzumunu Çan
kırı Valiliğine bildirmiştir. Birinci safhası bu
dur. Çankırı Valiliği kendisine Çankırı Savcılı
ğınca tevdi edilen evrak üzerine ne muamele 
yapıildığı Adliye Bakanlığınca halen bilinmemek
tedir. Sayın özgün eş'in beyanına göre de halen 
bir muamele yapılmadığı anlaşılıyor. 

İkinci safha, diğer taraftan monologu okuyan 
öğrenci hakkında Cumhurbaşkanının gıyabında 
hakaret, Hükümetin anânevi şahsiyetini ve Dev
letin askerî kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif 
suçundan dolayı hazırlık tahkikatı yapılarak, 
yani müddeiumumi, savcı işe el koyarak yaptığı 
hazırlık tahkikatına güre, Türk Ceza Kanunu
nun 160/2 nci maddesi hükmüne tevfikan taki
bat icrası-için Bakanlığımızdan izin talebedildi-
ği, ancak takibat yapılmasına mahal görülme
mesi sebebiyle sanık ha)kkmda 2 . 7 . 1963 gün 
ve şu sayı ile takipsizlik kararı verildiği bildi
rilmiş, Bakanlığımızda mevcut bu konuyla il
gili dosyanın (tetkikinde de 9 . 1 1 . 1948 doğum
lu olan bu çocuğun işlediği suçun fa ılık mümey
yizi bulunmaması dolayısiyle takibat yapılmama
sına karar verildiği bildirilmiştir. Burada bir hu
susun sayın Senato üyelerince bilinmesi gere
kir. Sayın Cumhurbaşkanı 'kendisine yapılan 
hakaretlere gelişi güzel izin verilmesine müsaade 
etmemektedir. Bunu bir yazıları ile bildirmiş
tir. Şu ikinci safha muamelede yerindedir. Hem 
çocuk farik ve mümeyyiz değildir, hehı de Sa
yın Cumhurbaşkanının Adliye Bakanlığına yaz
dığı tezkere üzerine izin verilmemiş bulunmak-
dadır. Bunu bu suretle aydınlatmayı uygun 
buldum Hürmetlerimle. 

HÜSEYİN KALPAKLiOĞLU (Kayseri) — 
Adliye Bakanlığınca mecmuanın mesulleri hak
kında dâva açılmış imidir.? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ İBİİAHÎM ÖK-

TEM (Bursa) — Senatonun huzurunu üçüncü 
defa işgal ettiğim için özür dilerimi. Sayın Ad

liye Bakam arkadaşımızın getirdiği bilgi ile 
bendenizin bizzat altlarına imzasını koyan teftiş 
kurulu 'başkanının yazdan arasında biraz fark 
var. Sayın Adliye Balkanı arkadaşımız da tıpkı 
Özgüıneş arkadaşımız gibi, hu ademiitaikip ka
rarının yalnız farika ve mümeyyiz hulunmıyan 
monologu okuyan çocuğa tahsis olunduğunu 
söylediler. Halbuki benim elimde bulunan şey, 
bütünü ile 'monologun böyle bir şey ifade etme
diğini, binaenaleyh, ademitakip kararı verildi
ği şeklindedir. Tekrar okuyorum efendim : 

«Çankırı Kız Sanat Enstitüsü tarafından ter
tiplenen 24 . 4 . 1963 tarihinde yapılan nıüsa-
merede Hüseyin Korkmazgil'in yazıp, öğrenci 
Selimi Yılmaz'm okuduğu «İtin Ağası» adlı 
monologla Reisicumlmrun gıyabına hakaret edil
diği ve Hükümetin mânevi şahsiyetinin, Dev
letin askerî kuvvetlerinin alenen tahkir ve tez
yif edildiği iddia edilmişse de yapılan tahkikat 
sonunda monologun 'müspet suç unsurlarım ih
tiva etmediği kanaatine varıldığından, Bakan
lığımızca 26 . 6 . 1963 tarihinde sanık hakkında 
tahkikat yapılmasına izin verilmediği, dosyanın 
tetkikinden anlaşıldığı arz olunur. 

Adalet Bakanı Y. 
Teftiş Kurulu Başkanı 

Hüseyin Mutlu 

Şimdi arkadaşlarım, biz bu cevabı ancak 
13 Mart 1964 tarihinde almış bulunuyoruz, iki 
tekidimize rağmen. Şimdi Sayın Ozgüneş arkada
şımızın dosyanın neden dolayı geç olarak vilâyete 
intikal ettiğini sordukları zaman cevaplarımı arz 
ettim. Dedim ki; biz Adalet Bakanlığının ade
mi takip kararı verdiğini işittik, ama tevsik ede
medik. Bunu tevsik etmek için de yazdığımız ya
zılara geç cevap aldık, bundan dolayı gecikti. Yal
nız vilâyet idare heyeti bu bilgi üzerine ade
mi takip kararı -vermiştir. Binaenaleyh, her tür
lü muameleyi ortadan kaldırmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZCÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen

dim, iki noktayı tekrar arz etmek zorundayım. 
Evvelâ Adalet Bakanlığının Sayın Millî Eğitim 
Bakanlığına yazdığı yazı da, bana yazdığı yazı da, 
açıkça, gösteriyor ki, Selin a Yılmaz hakkında ade
mi takip kararı verilmiştir. Çocuk mümeyyiz de
ğildir. Fakat öğretmen hakkında her hangi bir 
ademitakip kararı yoktur. Elimde İçişleri Bakan
lığının yazısı vardır. Valinin yazısı da vardır. 
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Ayrıca arkadaşlarım, Sayın Millî Eğitim Bakan
lığı sadece Adliye Vekaletine sorup karar vermek 
durumunda değildir. Ayrıca 'Müfettiş Niyazi Ön-
celây Çankırı'dan evrakı alıp Ankara'ya geliri p 
bir sene hapsetmek salahiyetini de haiz değildi!'. 
Salâhiyet doğrudan doğruya, Çankırı İl İdaresi
ne aittir. Çankırı İl İdaresi isterse istişari mahi
yette Vekâletten bunu sorabilir. Yani; hiç Veka
letle alâkası yok bu işin. Alâkası olmadığı halde 
evrak bir sene getirilmiş buraya ve tutulmuştur. 
Ve benim soru önergemdeki bir sorum da hâlâ 
cevaplandırılmamıştır. Bu evrak Çankırı İl İda
resine iade edilecek midir, edilmiyecek midir: 
Edilmiyecekse, sebebi nedir? Ve neden iade cdil-
ıniyeecktir? Bu sorum da cevaplandırılmamışı ir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ İ BE ATT İM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — İade edilmiştir, 
efendim. 

MEHMET ÖZ(İÜNEŞ (Devamla)— Şimdi 
gün gibi aşikârdır, isterseniz dosyayı açıp okuya
yım. öğretmen burada sanıktır, suçludur. Ve bu 
suçluluğu bir yıldan beri takibata mâruz kakıma-
maktadır. Çünkü, Vekâlet dosyayı vermemektedir. 
Dosyanın Vekâlete gelişi usulsüzdür. Hakkı yok
tur Millî Eğitim Bakanlığının bu dosyayı almaya. 
Salâhiyet, Çankırı İl İdaresinindir. Şimdi son so
numla evrn'k ıVude .vbi'^eek nüf LMi'^cck1'.1 ne za
man iade edilecektir? Bunu da öğrenmek isliyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, dosya gönderilecek 
mi efendim1? 

MİLLİ EĞİTİM BAKAN! İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — verilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan dosyanın 
iade edileceğini söylemektedir. 

MEHMET ÖZĞÜNEŞ (Tabiî Üye) — Tari
hini de sorun lütfen. 

BAŞKAN — Efendim soru cevaplandırılmış
tır. Yalnız özgüneş arkadaşım Başkanlığa tarizde 
bulunuyor. («Ses gelmiyor.» sesleri.) 

Sayın Özgzüneş, Başkanlığa bir tarizde bulun
du. Başkanlık, mütemadiyen Vekâleti, telefonla 
bunun cevabının verilmesi için ikazda bulunmuş
tur. Bunu Yüksek Senatoya arz ederim. 

i. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
A. Nusret Tuna'nın, Kastamonu'da kurulması dü
şünülen kâğıt fabrikasına dair sözlü sorusu ve Sa
nayi Bakanı Muammer Erten'in cevabı (6/250) 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna buradalar. 
Sanayi Bakam da buradalar. Sözlü soruyu oku
tuyorum, efendim. 

0. Seenatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı derin, saygiıaruııla rica ederim. 

5 . 3 .1964 
0. Senatosu Kastamonu Ü. 

Nusret Tuna 

Kâğıt sanayii için evvelce yapılan etütlerde, 
Kastamonu'da bir fabrikanın kurulmasının fayda
lı olacağı belirtilmiş olmasına rağmen 1964 sene
sinde yapılması takarrür eden 5 kâğıt fabrikası 
mcyanında Kastamonu'dan bahsedilmemektedir. 

1. Kastamonu'dan her sene vasati 300 bin 
metre küb tomruk istihsal olunur. Halen bu tom
rukların mühim bir kısmı İzmit'e naklolunarak 
kâğıt sanayiinde kullanılmaktadır. Tomruktan 
kâğıt istihsali dünyanın hiçbir yerinde görülme
miştir. Millî servet âdeta imha edilmektedir. 

2. Yukarıda bahsettiğimiz istihsal artıkları 
ormanda kalmakta kıymetlendirilemediğinden çü-
rüyüp gitmektedir. 

3. Ayrıca Kastamonu'da, kâğıt sanayii için 
çok kıymetli bir hammadde olan ve bir fabrikaya 
yetecek miktarda bulunan gecin tâbir edilen ken
dir sapları da, kıymctlondirilemediğinden, yakıla
rak malı ved il m ekt edir. 

Fabrika kurulması takarrür eden yerlerin 
Kastamonu'ya tercih edilmesinin sebebi nedir? 
Evvelki etütlerden niçin vazgeçilmiştir? Ham 
maddesi bol, bir fabrika kurulması için her tür
lü şarta sahip, iktisaden geri kalmış bu memleke
te bir fabrika yapılması düşünülmekte midir? 

••BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANİ MUAMMER ERTEN 

(Manisa. Milletvekili) — Sayın Nusret Tuna'
nın sözlü sorusuna cevap arz ediyorum : 

Bu bölgede yapılan etütler neticesinde Kü-
yos projesi adını verdiğimiz kâğıt fabrikasının 
Zonguldak bölgesinde yapılması kararlaştırıl
mış, henüz bu bölge içerisindeki katı yer seçi
mi neticelenmemiştir, etütler devam etmekte
dir. Ancak, yeni kurulacak kâğıt fabrikaları
mız için lüzumlu hanı maddenin Bolu ve Kasta
monu Orman Başmüdürlük bölgelerinden kar
şılanacağı tesbit edilmiştir. Aynı bölgelerden 
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izmit Selüloz ve Kâğıt İşletmesi de hammadde I 
.almaktadır. 

'Tomruktan kâğıt istihsali dünyanın her ye
rinde tatbik edilmektedir. Burada millî ser
vetin imhası değil, kıymetlendirilmesi balıis 
.konusudur. 

Ormanda çürüyüp -kalan istihsal artıkları 
kalitelerine »-öre değeri en dirilmektedir. »Selü
loz Sanayii, her çeşit orman artığını .kullana
maz. Bu sanayi iç. m. hammaddenin asgari bir 
kalite hududu altıua düşmesi kabul edilmemek
tedir. 

«Geçici» tâbir edilen kendir sapları, selüloz 
hammaddesi olarak tercihe şayan ve kifayetli 
değildir. Kendir elyafı ise, buluua-bildiği ııis-
bette hammadde olarak kullanılmaktadır. 

.Selüloz ve kâğıt tesisinin kuruluş yeri seçi
minde dikkate alman ana "faktörler şunlardır • 

a) Bol ve .kaliteli fabrikasyon suyu, 
b) Kullanılmış fabrikasyon suyunun ber

taraf edilmesi imkânı, | 
e) Uygun hammadde kaynağına yakınlık, 
d) 'Nakliye imkân la rının ve uygun l'imaıı 

irtibatlarının mevcudiyeti, 
e) Büyük tüketim m erkeklerine yakınlık, 
f) Elektrik enerjisi mevcudiyeti, | 
g) Arazi uygunluğu. 
Kastamonu'da halen bir selüloz - kâğıt fab

rikası kurulması düşünülmemektedir. Hürmet
lerimle. 

BALKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, bu sözlü sorumun mev
zuu memılekettö sıik sık rasladığıımız umum 
müdürler veya salahiyetli zevatın değişmesiyle 
daha evvel atılmış olan. adımdan rüeu edilmesi 
.gibi kötü bir geleneğin teşhir edilmesi içindir. 

Şimdi, bilmem Vekil Beyefendi, kâğıt sa
nayiinin kurulması hakkında evvelce tanzim 
edilen etütleri tetkik etmek imkânlarını bula
bildiler ini? Fakat ben, şu cevaplarından an
lıyorum ki, hali hazırda bu imkânı bulmuş de
ğillerdir ve şu tctki'katı maalesef yapamamış
lardır. 19o7 .senesinde bir, 1944 senesinde 
ikinci, J9Ö5 senesinde üçüncü defa olmak üze
re nerelerde kâğıt fabrikası 'kurulabilir diye 
t etki kat yapılmış ve Ktıstaımonu'nun müsai-
dolduğu, elverişli olduğu tesbit edilmiştir. 
Şimdi elimizi vicdanımıza, koyarak düşünelim, | 
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Kâğıt sanayiine ne lâzım? Kereste lâzım. Kas
tamonu, kâğıt sanayiinde, kereste bakımından 
Türkiye'nin en elverişli bir bölgesi olduğu 
meydanda. Fakat buna, rağmen evvelce yapı
lan etütler bir kenara atılmıştır. Şimdi 'kurul
ması kararlaştırılan beş fabrika nıeyanmda 
isminden ba.hsedilmemektedir. Biz diyoruz ki, 
memlekette bir ton kerestenin altı - yediyüz 
liraya satıldığı bir zamanda, böyle bir keres
temin kâğıt hamuru haline getirilmesinde ikti
sadinle, bilhassa bunların kereste istihsalin
den artan ki.simlard.au kâğıt yapılmasının müm
kün olduğu bu arz ettiğim raporda, da defalar
ca tes/bit olunmuştur. 

Yine Almanlar tarafından yapılan bir tetki-
kat var. Bu tetkikatta kendirden çıkan, geride 
kalan, «geçin» denilen saplardan, kâğıt sanayiin
de istifadenin mümkün olduğu ve hattâ çok iyi 
netice verebileceği tesbit olunmuş, bunun için 
nıütaaddit etütler yapılmış, 40 bin ton geçinin 
elde edildiği tesbit edilmiştir. Bugün bakıyo
ruz, bunca yıl yapılan tetkikattan sonra bir 
kâğıt fabrikası yapılacak diye ümitle bekliyen. 
iktisadi imkânsızlıktan göçler başlıyan fakir 
memleket hüsranla, karşılaşıyor. Kilyos mıntı
kasından öbür tarafa geçmek yok... Hayır... Bu 
eski etütler tetkik edilsin, mütehassıs eleman* 
lavın bu hususta vermiş olduğu raporlar gözden 
geçirilsin görülecektir ki, iktisadi bir fabrika
nın Kastamonu'da kurulmasının mümkün ol
duğu tahakkuk edecektir. Bunun, bu anlayış 
içerisinde tetkik edilmesinin ve eski etütlerin göz
den geçirilmesini Sayın Bakanımızdan rica edi
yorum, istirham ediyorum ve şu millî servetin 
ziyan olmamasına imkânı verilıneımesini laıyvıca is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevap verecek mi
siniz? 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Manisa Milletvekili) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

.-7. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna/nın, Devrkâni ovasından 
gecen sudan faydalanılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair. Sözlü sorusu ve Tarım Bakanı 
Turhan Şahin ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Hüelai OraVın cevabı (6/251) 

BAŞKAM — Tarım ve Enerji bakanları bu-
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radalar. Nusret Tuna; buradalar. Sözlü soru
yu okutuyorum efendim. 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve Tabiî 

Kaynaklar ve Enerji Bakanı tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı de
rin saygılarımla rica ederim. 

5 . 3 . 1964 
C Senatosu Kastamoyu Üyesi 

Nusret Tuna 

Kastamonu Devrekani ilçesinden istihsal edi
lecek pancar nazara alınma suretiyle Kastamo
nu'da bir şeker fabrikası kurulmuştu. Devrekani 
ovasının ortasından bir çay geçmekte, fakat fen
nî tesisler ve sulama arkları mevcudolmadığı için 
bu sudan istifade olunamamaktadır. Devlet Su 
İşleri Umum Müdürlüğüne ve Toprak - Su 
Umum Müdürlüğüne mütaaddit müracaatler ye-
pılmıştır. Millî ekonomimiz bakımından fevka
lâde ehemmiyet arz eden ve müstaceliyeti aşikâr 
bulunan bu mevzuda şimdiye kadar neler yapıl
mıştır ve neler yapılması düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKAM TURHAN ŞAHİN (Muğ

la Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler, Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Sayın Nusret Tuna'nm, Devrekani ovasından 
geçen sudan faydalanılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sözlü sorularının Tarım Bakan
lığı ile ilgili kısımlarını cevaplandırıyorum: 

1. Devrekani çayından istifade edilerek ci
varındaki arazilerin sulanması konusu; Sazkaya, 
Kasaplar, Kadirbey, Mütevelli, Lâcin ve mer
keze bağlı diğer iki köy halkının Bakanlığımıza 
müracaat i üzerine; 28 . 9 . 1963 tarihinde, ma
hallen Toprak - Su 4 neü Bölge Müdürlüğü ta 
rafından incelenmiştir. Bu etüt neticesine göre; 
Devrekani çayı Başakpmar mevkiinden çıkarak 
bir kısım yan derelerle beslendikten sonra. Dev
rekani ovasında derin kurplar çizerek akmakta, 
yatak bovunca yer yer arazileri sulamaktadır. 
Sulama mevsimi sonlarına raslıyan etüt tarihin
de çaydaki mevcut suyun saniyedeki miktarının 
150 - 200 litre olduğu görülmüştür. Bu miktar 
su ile ancak 2 000 dekar arazinin sulanabileceği. 
7 köye ait arazinin sulanmasının imkân dâhilin
de olmadığı, Devrekani ovasının sulanabilmesi 
için saniyede 2 000 litre kadar suya ihtiyacoldu-
ğu tesbit edilmiştir. 

Mevcut suyun; müracaat sahibi 7 köyün tak
riben 20 000 dekar sulanabilir arazisine kifayet 
etmekten uzak olması cihetiyle, diğer köyler ara
zisini de sulayacak bir sulama tesisi inşaası 
rantabl görülmemiştir. Yapılacak tesisin fayda
lı olabilmesi için feyezan zamanlarındaki fazla 
suların bir barajda depo edilmek suretiyle bütün 
ovanın sulanabilme imkânı üzerinde tüt yapıl
ması ieabetmektedir ki bunun da DSt (ienel Mü
dürlüğünü ilgilendirmesi cihetiyle bu yolda her 
hangi bir çalışma yapılmamıştır. 

Müracaat sahibi köylere ait diğer münferit su 
kaynaklarının Toprak - Su tarafından ıslah ve 
geliştirilmesinin temini suretiyle faydalanma 
nisbetinin artırılabileceği ilgililere duyurulmuş
tur. Nitekim 1950 - 1963 yılları arasında Kas
tamonu vilâyeti dâhilinde bu kabil 34 yerde te
sis yapılmış bulunmaktadır. 

2. 1964 yılı içerisinde yukarda adları .yazılı 
7 köy de dâhil olmak üzere 12 köyden Devrekani 
ovasının sulanması hakkında Bakanlığımıza ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtına yapılan müracaat
ler üzerine bir defa da münferit kaynakları ba
kımından konunun etüdedilmesi kararlaştırılmış 
ve 1964 yılı etüt programına alınmıştır. Arz 
ederim. 

BAŞKAN 
kanı. 

Buyurunuz, Sayın Enerji Ba-

ENERjr VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÛDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; Kastamonu Se
natörü Sayın Nusret Tuna'nm Devrekani ovasın
dan geçen sudan faydalanılmasına mütedair söz
lü sorusunun Bakanlığıma mütaalîik kısmına ar
zı cevap eyl İyonun. 

Devrekani ovasında bu tarihe kadar yapılan 
işler ova içinden geçen çayın ıslahı gayesiyle 
ele alınmış bulunmaktadır. 

Bu maksatla derenin bâzı kesimlerinde ku
pürler yapılmış, dere ıslah edilmiş, eski köylü 
lıcndleri yerine iki aded regülâtör ve dere üze
rinde üç aded köprü inşa edilmiştir. 

Devrekani ovasının sulanması mevzuu ile 
ilgili istikşafı etütlere 1963 yılında başlanmıştır. 
Bu etütler 1964 yılında ikmal edilecektir. Bunu 
mütaakıp ranta.bilite ve aciliyet derecesine göre 
mevzu ileriki yıllar inşaat programlarına teklif 
edilecektir. 

Saygılarımla arz ederim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna, 
AHMET NüSETCT TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, İra iki Bakanlığa muh
telif tarihlerde müracaat ettik. Bakanlıklardan 
birisi; Bayındırlık Bakanlığı, bu Bakanlık, bir 
barajın yapılması lâzımdır, ama Tarım Bakan
lığına müracaat ediniz, çünkü bu küçük bir su
lama işidir, Ziraat Vekaletinin yapması lâzım
dır, der. Tarım Bakanlığı da bu Bayındırlık 
Bakanlığını ilgilendirir, der. Bu iş de, daima 
iki Bakanlık arasında birbirlerine havale edilen 
işler cümlesinden olmuştur. 

Şimdi bendeniz, şu sualimle iki Bakanı yan 
yana getirmek arzusunu güttüm. 

Sayın Ziraat Vekili der ki, burada çok az 
bir su vardır. Bu su bu kadar araziyi sulamaya 
elverişli değildir. Onun için burada bir tesis 
yapmaya lüzum görmüyorum. Diğeri, Enerji 
Bakanımız der ki, biz orada iki beııd yaptık. Ca
yın gelen sulan taşıyor, araziyi basıyor. Suyun 
daha insicamlı akmasını sağlamak için gerekli 
tedbirleri aldık. 

Demek oluyor ki, Enerji Bakanının beyanı
na göre, buradan büyük bir su aktığı, regülâ
törler yapıldığı büyük masraflar ihtiyar edildi
ği anlaşılıyor. Şimdi kalıyor, şu ovanın sulan
ması. Kastamonu'ya bir Şeker Fabrikası yapıl
dı. Şu Şeker Fabrikasına pancar teinin etmedi 
mümkün olan yer olarak bu Devrekani ovası 
gösterildi. Fabrika göçen sene açıldı. Bu sene 
ikinci senesini idrak edecek. Fakat bu ovayı 
sulama imkânı olmadı. Etüt yapılıyor, proje 
yapılıyor. Ben rica ediyorum, bu millet artık 
etütten ziyade iş bekliyor, iş istiyor. Orada su 
vardır, tarlaları sulayacak miktardadır ve bütün 
şu köylerin arazisini sulayacak miktarda su ol
duğu Devlet Su İşlerinin yapmış olduğu tesisle
rinden anlaşılmaktadır. Falca t mevsimin en son
larında, hakikaten şu tetkikin yapıldığı zaman
da su yukardan çevrilmiş olabilir yahut suyun 
en az olduğu zamana rastlıvabilir. Bugün rica 
ediyoruz, artık şu etüt safhası bitsin. Su top
rakların sulanması imkânları sağlansın. Şimdi
lik mâruzâtım bundan ibarettir. înşaallah sulan
dığı zamanı gördüğüm zaman teşekkürlerimi Ba
kanlara arz etmek imkânım bulurum. 

BAŞKAN —Buyurun, 
TARIM BAKANİ TURAN ŞAHİN (Muğla 

Milletvekili) — Sayın Nusret Tuna'mn, Kasta
monu'da Devrekani ovasının sulanması, mevzu-
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unda gösterdiği heyecanlı alâkaya aynen işti
rak ederim. 

Ancak kendileri de kabul ederler ki, bir pro
je tahakkuk etmeden önce mutlak surette etüdü 
yapılır, istikşaf etüdü yapılır ve proje haline ge
tirilir ve en rantabl şekilde arazi aplike edilir. 
Şimdi, etüt safhası, proje safhası mutlak surette 
geçiştirilmesi icabeden bir safha olarak ortadadır. 
Ovanın, yalnız Dcvrekânide değil, hemen her 
yerde sulanması imkânı hazır ne kadar çayımız, 
suyumuz varsa büyük ölçüde oradan almak yo
luna gideceğiz. Bulamazsak münferit kaynak
lardan sulayacağız diye cevaplarımda da belirt
miştim. Yani bu ovanın sulanması mevzuu 
Toprak - Sunun bizim zirai sulama hizmetleri 
yapan müessesenin elindedir ve mutlaka tahak
kuk eder ve bu bakımdan arkadaşımız müsterih 
olsunlar. Bunu kendilerine ifade etmek için 
tek rai' huzurunuza çıktım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6'. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikecligiVin, bugüne kadar Batı ülke
lerine tahsile gönderilmiş olan öğrencilerimize 
dair, sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakam İbra
him Ökiem'in cevabı (6/353) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikcçligil? Bura
da. Sayın Maarif Vekili, burada soruyu okutu
yorum. 

9 . 3 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorularınım Sayın Millî Eğitim 
Bakanı tarafından sözlü olarak açıklanmasına ta
vassutlarınızı saygılarımla rica ve arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil 

1. Bugüne kadar Batı ülkelerine tahsile gön
derilmiş olan öğrencilerden gereği kadar fayda
lar sağlanılmış mıdır? Sağlanılmamış ise bu
nun sebepleri neler olabilir? 

2. Batı memleketlerine gönderilen gençleri
mizden âzami faydaları sağlamak için Millî Eği
tim Bakanlığı olarak neler düşünülmektedir? 
Ve aynı zamanda ne gibi tedbirler alınmak isten
in ektedir? Bu hususta bakanlığın bir hazırlığı 
var mıdır? Varsa bunlar neler olabilecektir? 
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BAŞKAN — Saym Bakan, 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; Sayın Hüsnü Dikeçligilın 
.sorularına cevabımı arz ediyorum. 

Her alanda yüksek seviyede ve mümkün ol
duğu kadar çok sayıda personel yet işi irmenin 
yurt kalkınmasında oynadığı rol ortadadır. Bu 
itibarla yurt dışına öğrenim yapmak üzere gön
derilen öğrencilerin, öğrenimlerini başarı ile bi
tirmeleri ve dönmeleri büyük bir önem taşımak
tadır. 1959 - 1963 yılları arasında yabancı mem
leketlerde öğrenim gören özel öğrencilere ait ba
şarı oranı çeşitli memleketlere göre yüzde 30 - 35 
arasında değişmektedir. Resmî öğrencilerde ise 
bu oran yüzde 50 nin üstündedir. Memleketçe 
büyük fedakârlıklara katlanılarak yurt dışına 
öğrenime gönderilme öğrencilerin bu başarısı el
bette yeterli görülemez. Türk öğrencilerinin ya
bancı memleketlerde okumaları ile ilgili yönet
melik, günün ihtiyaçlarına cevap verecek şe
kilde 1958 yılında yeniden hazırlanmıştır. Sec
ine imtihanı konmak suretiyle yurt dışına daha 
kaliteli öğrenci gönderme prensibi kabul edilmiş 
ve böylece başarı nisbetinin yükseltilmesine ça
lışılmıştır. Seçimle gönderilmiş öğrencilerin da
ha başarılı bir öğretim yaptıkları günlük mua
melemizden anlaşılmaktadır. 

Yeni yönetmelik, başladıkları öğrenim dalın
da başarı göstermiyen öğrencilere gönderildikle
ri grup içinde başka bir branşa geçmek hakkı ta
nınmıştır. Böylelikle kendilerine başarılı bir öğ
renim yapmaları için imkân sağlanmıştır. Mu
ayyen merhalelerdeki imtihanlarını zamanında 
vermedikleri, yani öğrenimlerini muntazam yü
rütmedikleri için dövizleri kesilen öğrencilerden 
daha sonra imtihanlarını verenlere yeniden dö
viz tahsis olunmakta, öğrenimlerini başarı ile 
bitirmelerine imkân tanınmaktadır. 

Diğer taraftan yabancı memleketlerdeki (iğ
renci müfettişlikleri teşkilâtları itibariyle artık 
bugünkü ihtiyaçları tam mânasiyle karşılıyama-
maktadır. Bakanlığımızca öğrenci müfettişlikle
rinin reorganize edilmeleri maksadiyle yeni bir 
kanun tasarısı hazırlanmaktadır. Bu tasarının 
kanunlaşması halinde yurt dışında öğrenim veya 
ihtisas yapmakta olan öğrencilerin çalışmalarını 
daha yakından izlemek, denetlemek ve kendile
rine daha müessir şekilde rehberlikte bulunmak 
imkânları sağlanmış olacaktır. Hürmetlerimle 

BAŞKAN — Buyurun Saym Hüsnü Dikeç-
ligil. 

HÜSNÜ DÎKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar, bu Batı Avrupa'ya yani Batı 
memleketlerine öğrenci gönderilmesi meselesi ga
yet mühimdir. Ben bu bakımdan Bakandan söz
lü sorumda sormuştum. Şimdi iki mühim vesi
kayı dikkat nazarlarınıza arz ediyorum. Bu
nunla Saym Bakanın da alâkasını istirham edi
yorum. 

1908 Meşrutiyetinde muvakkat bütçe konuşu
lurken Avrupa'ya gönderilen talebeler için tah
sisat isteniyor. Bu tahsisat meselesi verilirken 
noksanlar hakkında o zamanki mebuslar kür
süye çıkıyorlar ve fikirlerini beyan ediyorlar. 
Şimdi dikkat buyurunuz. O zamandan bu za
mana kadar bir şey değişmediğine kaaniim. Ay
rıca bundan sonra, Avrupa'da tahsilde bulunan 
bir gencin, sorularım üzerine, Avrupa'da oku
yan talebelerimiz hakkında mütalâasını da arz 
edeceğim. 

Lûtfi Fikri Bey (Dersim) — «Bugünkü Tun
celi Mebusu» bu hususta söyle mütalâada bulu
nuyor : 

«Avrupa'ya talebe gönderirken sadece mad
di değil mânevi, ahlâki cepheleri de nazarı dik
kate alınmak zarureti vardır. Oünlüi Avrupa'
da salâbeti millîyesi zayıf olanlar giderse orada 
kolaylıkla ifsat edilir, bize ilim kadar, ihtisas 
kadar öğrendiklerini memleketlerine getirebil
mek için zevklerinden feragat gösterecek genç
ler lâzımdır. Rica ederim hiç olmazsa bu mev
zuda ehibba ve yaran himaye edilmesin, etmiye-
lim.» 

Bundan sonra gürültüler oluyor ve tekrar 
kürsüye gelen Lûtfi Fikri Bey şöyle diyor: 
«Bu öyle bir meslekî, himayeyi siyanetiıı git
meye lâyık olanlar muvacehesinde gayri lâyıkla
rın tercihinin yapacağı zarar o kadar büyüktür 
ki,» yine bu arada gürültüler oluyor ve Lûtfi 
Fikri Bey diyor ki: «Hangi mevzuda yaran hi
maye edilmiyor ki, bunda edilmesin? Neden te
lâş ediyorsunuz? Feveran edeceğiniz yerde böy
le bir tercih olamaz, yoktur, derseniz çok da
ha iyi olur.» 

Bundan sonra söz alan Bolu Mebusu Abdul
lah Efendi de şöyle diyor. 

«Bâzı ahvalden müteessir olduğum için şu
rada, bir. iki söz söyliveceğim. Hatırda kalsın, 
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ilmüirfan, sanat vo malûmat sahibi olsun diye I 
tahsile göndereceğimiz seneleri gayril ayıklardan 
seçtiğimizden ehliyetli gençler yetişti emiyoruz, 
şunun bunun yakınını, evlâdını, ricalin akraba
sını veya eğlendirmeye küçük beyleri gönderi
yoruz. Kendi manzurâtımı arz edeceğim. Av
rupa'da tahsil edip, dönenler kendilerini okutan 
evlâdı ayalinin ekmeğinin tuzundan kesip onla
ra para yetiştiren ebevcyinlerini hakir görüyor.» 
Ne ise devam ediyor. 

Efendim, şimdi Avrupa'ya giden talebeler 
o zamandan bu zamana kadar söz konusu olmuş
tur. Ve kısmen değişliğini kabul edelim. Bu- I 
nunla beraber Avrupaya gönderilen öğrenciler 
üzerinde iyi olarak dıırulmamaktadır. Bu hu
susta bizim tetkikatırmza göre ve aynı zamanda 
orada okuyan, bir gencin mektubundan da par
çalar okuyacağım. Stutgart'ta, özel halden em
ce, işin umumi durur uma, göz atmak istiyorum. 
Avrupa'da bulunan Türk talebelerinin hemen 
yarısı 1 800 kişidir \e Batı Almanya'da toplan
mıştır. Diğer yarısı sırası ile Fransa, "filgille
re, isviçre, Avusturya ve İtalya'dadır. Alman
ya'nın Ahen - .Berlin - Stutgart - Haımower gi
bi üniversite şehirlerinde koskoca Türk koloni
lerini bulmak sokaklarda ve dans kabarelerinde 
8 - 1.0 kişilik gruplara raslamak mümkündür. 
Bu 1 800 talebenin durumları nasıldır? Tahsil 
derecelerine alâka gösterenlerin nisbeti nedir.' 
Diğerlerinin tuttukları sakat yoldan uzaklaştır
mak ve memleketi, hasta ilâcından kesilen, mil
yonlarca lira dövizini yutan, mantar gibi asa
lak geçinen ve bu mirasyedilerden kurtarmak 
mümkün müdür, incelenmeğe değer. i 

Almanya'da bir talebe avda 880 lira döviz 
alır. Bu senede î) 950 Türk Lirası eder. Sömestr 
ücreti - kitap parası, imtihan harçları v. s. ile 
birlikte miktar talebe basma 12 000 Türk Lira
sını bulur. 1 800 talebenin Devlete senelik yükü 
bu hesapla 23 milyon Türk Lirasıdır. Bizde 23 
milyon lirayı veya. onun yarısını meselâ l̂ ge Üni
versitesine tahsis veya Trabzon Üniversitesine 
yatırsak 1 800 talebeyi okutabilir miyiz? Bil
miyorum, ama inandığım cihet dış memleketle
re talebe göndermek mecburiyetinde olduğu m uz
dur. Yalnız bir şartla kaliteyi yüksek tutmak, 
miktarı indirmek ancak bu suretle dışarıya akan 
23 milyon liranın en verimli şekilde harcanması
nı sağlamak olacaktır. ] 
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Size bir misal vermek isterim, tahsilimi yap-

tığım Ahen Teknik Üniversitesinde kayıtlı 180 
Türk öğrenci vardı. Senelerce bunları yakın
dan takip imkânını buldum. Tesbit ettiğim nok
taları arz edeyim. 180 talebenin sadece % 10 u 
yani Ki - 18 kişisi Devlet hesabına, diğerleri 
kendi hesabına okuyanlardı. Resmî, yani Dev
let hesabına okuyan talebelerden eğri yola sa
pıp tahsiline neticesiz son vermek zorunda ka
lan bir kişi... (hulâsa et, sesleri) 12 talebe nor
mal zaman içinde, yani 12 sömestrede tahsil
lerini...,. 

BAŞKAN — Hulâsa olarak lütfen. 
HÜSNÜ nîKHÇLÎGtL (Devamla) — Bun

ları söylemekten maksadım ve gayem şu; hali
hazırda- bizim Avrupa'ya gönderdiğimiz talebe
ler devamlı bir kontrola tabi değildir. Bu gen
cin de bildirdiğine göre Bakan da izah ettikleri 
gibi resmî kayıttan giden talebeler muvaffak 
oluyor. Fakat babalarının parası ile giden öğ
renciler ise kontrola tabi değil ve bunların 
c/< 70 i Pire veriyor. Bu fire verme de memle
ketimiz için çok pahalıya mal oluyor. Pa
halıya mal oluyor, çünkü bir talebe mü
fettişi vardır. Talebe müfettiş tarafından 
tam ınânasiyle kontrol yapılamıyor. Yapı
lamadığı için de senelerdir. Türk Milleti
nin dövizi israf ediliyor. Burada işaret edildiği 
gibi niçin olamıyorlar? Zira gençler lise mezu
nudurlar, Avrupa, hayatı caziptir, kontrol da 
olmadığı için kendilerini bu cazibeye kaptırı
yorlar ve dolayısiyle faydalı olacakları yerde 
faydalı dönemiyorlar. Bizim de müşahedelerimiz 
bu merkezdedir. 

Şimdi buna göre Sayın Bakan da hatırlarlar, 
bizim kanaatimiz şu merkezdedir ki, memleketi
mizdeki üniversiteler gelişiyor. Üniversiteler 
geliştiğine göre lise çağındaki çocuk oturaklı 
değildir, tam ınânasiyle gelişmiş değildir. Bir 
talebe müfettişinin elinde lâyıkı ile kontrol ya
pılamıyor. Ben bu hususta bütçe müzakereleri 
sırasında İstanbul Üniversitesi Rektörüne bir 
sual sordum. «Avrupa'ya tahsil için, lise mezu
nu mu, yoksa üniversite mezunu mu göndermek 
lâzım?» dedim. Rektör bana şu cevabı verdi : 
«Üniversite mezunlarının tahsil için Avrupa'ya 
gitmeleri lise mezunlarına nazaran faydalı ola
caktır.» dediler. Aynı zamanda üniversite me
zunlarının gönderilmesi tasarruf yönünden de 
faydalıdır. Gerek gencin ve gerekse bizim tat-
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bikatımızdan anlaşılıyor ki, hakikaten üniver
site mezunu olan gençler çok daha tasarruflu
dur. Ye memleketimize imkânlar sağlıyor. Ve 
dolayısı ile 4 sene, 5 sene gibi tahsil yerine 2 - 3 
senelik bir stajdan sonra daha kabiliyetli ola
rak memleketimize dönebiliyorlar. Onun için 
Sayın Bakan bu tüzükler yapılırken, nazarı iti
bara alınırken lise mezunlarından ziyade mem
leketimizin üniversiteleri geliştiğine göre üni
versite mezunlarının kabiliyetlerine göre Avru
pa memleketlerine gönderilmelidir. Ve buraya 
geldiği zaman da hakiki yerlerine yerleştirilme
lidir. Biz tanzimattan bu yana Avrupa'ya talebe 
gönderdik. Fakat başka memleketlerle muka
yese edecek olursak netice alamadık. Nitekim 
Japonya 1868 den sonra harice tahsile talebe 
göndermeye başladığı halde iyi bir kontrol sis
temine tabi tutmuş, onları takibetmiş ve bu su
retle Japonya bir hamleler memleketi haline 
gelmiştir. 

Çocuklarını o kadar kontrola tabi tutmuş 
ki, Amerika'da tahsilde bulunup, birincilikle tah
silini tamamlıyan gene memleketine döndüğü 
zaman kendisine Japon örf ve âdetinden hitabet-
miştir. «Mikado seni takdir ediyor, Japonların 
yüzünü ağarttın ama Japonca dönmedin» diyor 
ve ona harakiri yaptırıyor. Yani demek istedi
ğim şudur ki ; hakikaten karakteri sağlam, ka
biliyetli, takibedilen gençler Avrupa'ya gönde
rilirse, ve bu işin üzerinde hassasiyetle durulur
sa çok daha iyi neticeler alınır. Bu da plânımı
zın esaslarına göre, hangi sahalara göre talebe 
göndereceksek, bilhassa üniversite gençlerini 

7. — GÖRÜŞÜ 

1. — 10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinden müte
vellit 1\ C. Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığı
na olan borçlarının ertelenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Meılî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 2/426; C. Senatosu 2/120) (S. Sayısı : 129) 
(O 

BAŞKAN — Komisyon?.. Burada. Hükümet?.. 
Burada. 

(1) 42.9 S. Sayılı basmayazı 26. 3 . 1964 ta
rihli 55 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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bu istikamete doğru sevk etmek lâzımdır. Sa
yın Bakanın da söyledikleri gibi bugünkü tale
be müfettişlerinin kontrolü kifayetsizdir, nor
mal değildir. Bu konuda oradaki talebeler de 
dert yanmaktadır. Müfettişler daha ziyade kır
tasiye işleriyle meşgul oluyorlar, öğrencilerin 
umumi haliyle meşgul olamıyorlar. O halde, bu 
talimatname yetmiyorsa yeniden bir talimatna
me hazırlanarak Türkiye'de üniversite geliştiği
ne göre bilhassa döviz tasarrufu bakımından da 
üniversite mezunlarının Avrupa'ya imtihanla 
tahsile gönderilmesi üzerine Millî Eğitim Ba
kanlığının eğilmesi çok daha yerinde olacaktır. 
Lise mezunu olup da Devlet kesesinden öğreni
me giden öğrenciler, edindiğim malûmat ve in
tiba odur ki, lise mezunu olduğu halde giden 
genç, üniversite mezunu olduktan sonra gitme
si halinde daha faydalı olmaktadır. Üniversite 
mezununun sağlıyacağı faydalar bu kadarla da 
kalmıyor. Aynı zamanda, hakikaten daha ziya
de tekâmül etmiş, gelişmiş, memleket realitele
rini bilen bu insanların gitmesi memleketimiz 
için cok daha faydalı olacaktır. 

Burada malî hesaplara da başvuran arkadaş, 
giden talebelere verdikleri dövizin bizim gibi 
geri kalmış memleketler, para sıkıntısı çeken 
memleketlerde, babasının kesesinden de gitse, 
mademki dışarıya döviz çıkıyor, bu döviz üze
rinde hassasiyetle durmak ve döviz tasarrufunu 
bu noktadan sağlamak yerinde olur. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 

,EN ÎŞLER 

Geçen birleşimde maddelere geçilmişti. Yal
nız ivedilik hakkında bir sayın arkadaşımız öner
ge vermişlerse de içtüzüğümüzün 71 nci mad
desi, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından iade olu
nan kanunları bir defa müzakereye tabi tutmuş 
olduğu için, arkadaşımızın bu ivedilik teklifini 
oylarınıza arz edemiyeceğim. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. 
Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç

larının ertelenmesine ait Kanun 

MADDE 1. — 10 ncu Dönem Türkiye Bü-
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yük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerine müs
teniden T. O. Ziraat Bankasına olan borçları 
vâde gününden itibaren % 6 faize tabi tutul
muştur. Borç bakiyeleri (7) yıllık eşit taksit
lere bağlanmıştır. Yıllık taksitler üçer aylık 
devrelere ayrılabilir. 

Bu kanunun yayınlandığı güne kadar yapı
lan ödemeler esas borçtan indirilir. 

Taksitleri süresinden önce ödiyeeeklerin 
faizlerinden indirme yapmak veya silmek, Ban
ka ile borçlu arasında yapılacak anlaşmaya bağ
lıdır. 

Kesiıihesaba İntikal ettirilmiş faiz ve öden
miş vergiler mütaakıp yılların tahakkuk ettiri
lecek faiz ve vergilerinden mahsubedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyenl. 
Buyurun, Sayın Koçaş. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; tadilen 
müzakere edilmekte olan kanunun şimdi okunan 
birinci maddesini takibettiğimiz zaman görüyoruz 
ki, Sayın Cumhurbaşkanının veto gerekçesinde 
belirtilen Anayasaya aykırılık vasfından hemen 
hiçbir şey kaybedilmemiştir. Kanun Senatoda ilk 
defa müzakere edilirken, bu mevzuda burada yap
tığımız konuşmalarda belirttiğimiz hususlar- bir 
iki ufak tefek noktaları hariç hemen aynen varit 
tir. Bunu belirtmek için kanunun mahiyeti hak
kındaki eski hâtıralarımızı kısaca birkaç cümle ile 
1 >elirt m ek istiyorum. 

10 nen Devre milletvekilleri tarafından iki 
milletvekilinin müteselsil kefaleti altında tanzim 
edilen senetlerle Ziraat Bankasına borçlanarak pa
ra almışlardır. Bunların adedi 485 kişi olup ye
kunu 10 milyon 184 bin liradır. Bunlardan, 42 
milletvekili, bu paraları bankadan, seçimlerin ye
nilenmesi kararından sonra almışlardır. Seçim
lerin yenilenmesi kararı sırasında, Eylül ayından, 
Şubat sonuna kadar da ödeneklerini almış bulu
nuyorlardı ki, bu ödeme kanunidir. Bunlardan 
tekrar seçilen 241 milletvekili 1 Kasım 1957 den 
Şubat 1958 sonuna kadarki, süre için de ikinci 
defa ödenek almışlardır. Ayrıca 1958 malî yılı 
ödeneklerini de tamamen almışlardır. 241 in dı
şında kalan ve yeniden seçilen Milletvekillerin
den 97 kişi de aynı şekilde bu bankadan 7G7 bin 
lira borç almışlardır. Tekrar seçilen 241 milletve
kilinin aldıkları borcu ödeneklerinden kesilerek 
bankaya ödeneceği, tekrar seçilmiy eni erin borçları
nın bankaca «ahsan tahsili Millet Meclisi tara

fından bankaya yazılmıştır. Yani o zaman borç
lular, kendileri bile bu borçlarını ödeme zarureti
ni kabul etmişlerdir. Nitekim 58 borçlu borcunu 
ödemiştir, ödem iyeni erin icraya itirazları mahke
meye intikal etmiş ve ödemeleri hususu kaza mer
cilerince karar altına alınmıştır. Bunun üzerine 
ödeme şekli hususunda banka ile anlaşmışlardır. 

Buraya, kadar iş normal cereyan etmiştir. 
Borçlu ve alacaklı karşı karşıya normal yollardan 
durumların! tesbit ve hal yoluna gitmişlerdir. 

Şimdi biraz evvel okunan tadil edilmiş madde
nin Anayasamız muvacehesindeki durumuna bir 
göz atacak olursak şu durumla karşı karşıya geli
yoruz: Anayasamızın 40 ucı, maddesi kişiler ara
sında sözleşme hürriyeti esasını kabul etmiştir. 
Burada milletvekilleri banka ile anlaşmışlardır, 
buna müdahale Anayasanın 40 ncı maddesine ay
kırıdır. Anayasanın 12 nci maddesi kanun önün
de eşitlik prensibini vaz'etmiştir ve hiçbir kişiye 
veya kimseye imtiyaz kabul etmemiştir, imtiyaz 
tanımamıştır. Bu önümüze gelen maddenin bu 
şekilde kabulü bankalara, borcu olan milyonlarca 
kişi arasından sadece bir zümreye imliyaz tanımak 
demektir ki, bu da Anayasaya tamamen aykırı
dır. 

Anayasamızın 132 nci maddesi yasama ve yü
rütme organları ile idarenin mahkeme kararları
na uymasını şart koşmuş, kimseye bu hükmü tadil 
edici bir hak tanımamışı ir. Bu konuda hiçbir is
tisnaya yov vermemiştir. Şu kanunun mevcut 
mahkeme kara il arı m değiştiren, geciktiren, tutu
mu açıkça Anayasayı ihlâl demektedir. Anayasa
nın 7 nci maddesi şahıslar arasında ihtilâfların 
yargı organları tarafından halledileceğini âmirdir 
ve bu kısmen tahakkuk etmiştir. Bunun dışında 
bir hal tarzı aramak, Anayasayı zorlamaktır, ih
laldir. Bu kanun Yüce Meclisi âdeta bir yargı or
ganı haline getirmekledir ki, bu da Anayasanın 
ruhuna, lâfzına, her şeyine aykırıdır. Nihayet 
Anayasanın demokratik ve sosyal Devlet anlayışı, 
ne demokrasiye ne sosyal adalete asla uymıyan ve 
sadece yasama organı üyeleri hakkında imtiyazlı 
kanun çıkarılmasına asla cevaz vermez. 

Anayasanın mülkiyet hakkını koruyan, bariz 
hükümlerine rağmen bankanın müktesep hakları
nı ihlâl eden bir kanun çıkarmaya Meclisimizin 
yetkisi olmadığına kaaniim. 

Kaldı ki, yukarıda sarih olarak belirttiğimiz 
gibi, hem banka ve hem de borçlu olan şahıslar 
karsı karsıva gelmiş, anlaşmışlardır. Bir kısmı 
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itiraz etmiştir, en yüksel; yargı organlar] bu İm- I 
susta karar vermiş, karar kesinleşmiştir. Hatta I 
banka ile şahısların hususi olarak yaptıkları öde- I 
me anlaşmalarının büyük bir kısmı bugün getir- I 
diğimiz kanundan daha hafif hükümleri ihtiva et
mektedir. Yani alacaklı ile borçlu, yani banka ile I 
şahıslar âzami hüsnü niyetle hareket ederek borç
lu şahısların kaldıramıyaeağı ağır hükümler koy- I 
mamışlardır. Buna rağmen işi bir kanun mevzuu 
yaparak Anayasayı açıkça ihlâl etmenin hiçbir I 
sosyal ve bilhassa tatbikî faydası olmıyaeaktır. Bu I 
kanun borçlu eşhasa alacaklının tatbik etmek is- I 
tediği rejimden daha fazla bir kolaylık da gös- I 
termemektedir. Yani hem fuzulidir, hem de Ana
yasayı açıkça ihlâl etmektedir. Arz ettiğim bu I 
hususlar muvacehesinde kanunun bu maddesinin I 
reddini ve borçlu \c alacaklının kaza organı hü- I 
kümleri muvacehesinde baş başa bırakılmasını I 
yüksek tasviplerinize arz eder, hürmetlerimi su- I 
narım. I 

BAŞKAN — Başka söz istiyen* Yok.. Deği
şiklik önergesi veri memiştir. Maddeyi oylarınıza I 
arz ediyorum. Kab il edenler... Etmıyenler... Ka- I 
bul edilmiştir. I 

MADDE 2. — 11 nei Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinden müte- I 
vellit, Maliye Bakanlığına olan borçları yıllık I 
taksiti ikibiıı beşyüz liradan az olmamak üzere I 
faizsiz taksitlere bağlanmıştır. I 

Bu kanunun yayınlandığı güne kadar öden- j 
mesi gereken faiz, masraf ve vekâlet ücretleri I 
alınmaz. I 

BAŞKAN — Madde hakkında süz ist iyen? 
Buyurun Sayın Koçaş. I 

SADÎ KOOAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; birinci I 
madde üzerinde konuşurken, Anayasanın madde- I 
1 erini dile getirerek ileri sürdüğüm bütün malı- I 
zurlar, ikinci madde için de aynen varittir. Aynı I 
düşüncelerle reddini, yüksek tensipderinize arz I 
ederim. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı. I 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Çok muh

terem arkadaşlarım, 11 nei dönem mili et vekili e- I 
rinin almış oldukları istihkakları istirdadı iner- J 
zuundaki kanun teklifinin bendeniz sahibiyim. I 
Bu kanun teklifi. I 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Bırak şimdi. 
MEHMET ÜNALDT (Adana) — Neye bıra

kayım? I 
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BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyi

niz. 
Buyurun devam edin Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDT (Devamla) — Aksini 

söyliyeeeksen, buyur kürsüden konuş. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, biz 

iki arkadaş arasında konuşuyoruz, sözümüzün 
hatip ile ilgisi yok. 

MEHMET ÜNALDT (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; bu ikinci madde, değil Ana
yasaya aykırı, bilhassa Anayasanın ruhuna uy
gun bir maddedir. 1924 Anayasasına göre millet
vekili tahsisatı senevidir, kanunu mahsusla dü
zenlenir, der, onsekizinci maddesi. 

Kanunu mahsusu ise, milletvekilliği sıfatının 
hangi şekil ve hangi hallerde zail olacağını gös
termiştir. Fevkalâde bir halden dolayı milletve
killiği sıfatının zail olması dolayısiyle bunun is
tirdadı caiz değildir. Esasen almış oldukları se
nevi tahsisata o yıl içinde milletvekili bulunmak
la istihkak keşfetmişlerdir. 

Benim bu kanun teklifim, Millet Meclisi Ana
yasa Komisyonunca da aynen kabul edilmiştir. 
Fakat bil âhara bir anlaşma yolu bulundu, ben de 
kanun teklifimin takibinden vazgeçmiştim. Ama ' 
bugün cari olan Anayasamız dahi milletvekilliği 
sıfatının hangi hallerde kaldırılacağını göster- ' 
mistir. Hiçbir normal düzen, fevkalâde hali ka
nun maddesine koymıyacağma göre bu istihkak-

"larm geri alınmasına dair bir hüküm gösterile
mez. Kaldı ki, bir numaralı Kanun, mili et vekil- * 
terinin almış oldukları üç aylık tahsisatı her ne 
suretle olursa olsun milletvekilinin sıfatı, par
don Türkiye Büyük Millet Meclisi dağıldığı tak
dirde dahi geri almamıyacağına göre, hüküm 
vaz'etmiştir. Binaenaleyh, ben biraz daha ileri 
giderek; İm madde biraz yanlış olmuş diyece
ğim. Eğer 11 nei dönem milletvekillerinin almış 
oldukları İm paralar istihkakları ise geri alın
maması lâzım. Yok, şayet borçları ise, onların da 
faize tabi tutulması lâzım. 

Aksi halde hiç. olmazsa bir sayılı Kanun göz 
önünde bulundurularak üç aylığının tenzil edi
lerek istirdat edilmesi kanaatindeyim. Anayasa
ya aykırı hiçbir tarafını görmemekteyim. Eğer 
bir önerge veren arkadaşım olursa aynen iştirak 
ederim, üç aylığın tenzili hususunda. 

Hürmetlerimle. 
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SADİ KOOAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun e Tendim. 
SADÎ KOOAŞ (Oumhurbaşkanmca S. Ü.) — 

Muhterem arkadaşlarım; İm kanun, daha evvel 
Senatoda müzakere1 edilirken, Anayasaya aykırı
lığından bahsetmiştik. O zaman bâzı arkadaşla
rımız, Anaj'asaya aykırıdır veya değildir hük
münü ancak hukukçuların verebileceğini zımnen 
bize i'h«.as etmişlerdi. Sustuk. Fakat za-
'nıaıı geçti, hâdise kanunlaştı, basma intikal et
ti, Cumhurbaşkanı veto etti, bu arada memleketin 
bütün hukuk otoriteleri, Anayasa otoriteleri fi
kirlerini efkârı umum iyeye açıkladılar, gördük 
ki bizim, hukukçu olmıyanlarm mütalâa yürüte
ni iveceği iddia edilen fikirler, memleketin huku'k 
otoriteleri tarafından aynen tasdik edildi. 

Binaenaleyh, biz de daha çok onların bizi 
takviye eden bu mütalâalarını günü gününe tet
kik ederek karşınıza çıkmış bulunuyoruz. Hazi
neye borçlu olan milletvekillerinin, Sayın arka
daşım bir noktada haklıdır, ihtilâlden evvel lf)60 
yılı, malî yılı ödeneklerini almışlardır. Bu 1757 
ve 3050 sayılı Kanun ile müktesep hakları idi 
ve geri alınması movzuubahis değil. Fakat bun
dan sonraki süreler için bankaya kırdırşlmış çek
ler vardır. Ye bu çeklerin bedelleri ihtilâlden 
•sonra bankaya Hazine tarafından ödenmiştir. Bu 
borçlar o yüzden, şahısların borçları olarak Ha
zineye intikal etmiştir. Bunlar hakkında Hazine 
tarafından şahıslar aleyhine açılan dâvalardan 
tahminen ikiyüz tanesi karara bağlanmış; bir kıs
mı da bu kanun teklifinin, yapıldığı zaman de
vam etmekte idi. 

Ma: likeni e, yapılan bütün müdafaaları reddet
miştir. Kararlar Yargıtayca. onanmıştır. Bunun-
üzerine bir kısım borçlular broçlarını ödemişler
dir, bir kısmı da taksite bağlanmıştır. Yani borç
lu ile alacaklı karşı karşıya gelmiş, anlaşmışlar
dır. Bu kanun teklifi ile biz, tarafların yaptığı 
anlaşmaların, tadili cihetine gidiyoruz. Mahkeme
nin aldığı, ondan sonra Yargıtay m tasdik ettiği 
bu kararları bozmak için, Yüce Meclisin bir ka
nunla karşımıza çıkması, Anayasayı tamamen 
ihlâl eder kanaatindeyim. Bu, hem kendi kanaa
timizdir, hem de tetkik ettiğimiz bütün hukuk ve 
Anayasa otoritelerinin mütalâalarıdır. 

Bu bakımdan kanunun redddini arz ederim. 
Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Ooşkunoğlu. 
KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlarını; bu mevzu daha evvel Yük
sek Senatoda, enin*1 boyuna tartışıldı, bir kısım 
arkadaşlarımıza da taallûk etmesi bakımından 
da, mevzuun önemini idrâk ediyorum. 

Fakat, bilhassa kendimize taallûk eden veya
hut arkadaşlarımıza taallûk eden bir konuda 
mümkün mertebe vatandaşın zihnini gıcıklıyacak 
nokta bırakmadan biraz daha fedakâr hareket 
etmemiz gerekirken, benim görüşüme göre Ana
yasa hükmünü de bertaraf edici bir hükmü bu
rada kabul etmek yoluna gidiyoruz, benim ka
naatim bu. Sebep : Sayın Sadi Koçaş ifade bu
yurdular, gayet doğru söylediler. Arkadaşlar, 
Maliye ile alâkalı borçlar vo. diğer banka borç
larını öd iyen eski milletvekilleri var. Hattâ bun
lardan bâzıları zannederim müracaat ediyorlar 
veya ettiler. Biz vaktiyle faizi ile ödedik, - çünkü 
onlar ödediği tarihe kadar tahakkuk eden faizi 
de ödemişi (M' - biz vaktiyle tahakkuk eden faizi 
de ödedik, mahkemeye intikal edenler ise ayrıca 
mahkeme masrafını da ödedi, mahkeme masraf
larımızı ve faizi bize iade edin, hiç, olmazsa. Ya
ni bizim paramız; verin, biz de onlar gibi tak
sitle ödiyelim, diyorlar. Buyurun, çıkm işin' 
içinden. 

Şimdi bu paranın haklı alındı, haksız alın
dı meselesini münakaşa etmiyorum. Benim nok-
tai nazarıma göre haklı değildir. Ama onu mü
nakaşa etmiyoruz artık. Şimdi, arkadaşlarımızın 
bu mevzu üzerindeki hassasiyetini de takdir edi
yorum. Fakat bizim Anayasa ve hukuk anlayışı
mıza uygun bir hükmü Yüksek Senatonun kabul 
etmesi ieabe.der. Nasıl olacak? Hiç olmazsa, Hazi
neye olan bu borçların da yüzde 6 faizle ödenme
sini kabul etmek lâzımgelir, bu bir. 

ikincisi, son fıkrayı kaldırmamız lâzımgelir. 
Sebebi; arkadaşlarım mahkemeye dâva intikal 
etmiş, mahkeme karar veriyor. Mahkeme masraf
larını, Hazineden çıkan mahkeme masraflarını 
borçlusu ödiyecektiı*. Avukat ücreti vardır, ödi-
yecektir, hare, masrafı vardır, bunları da ödiye-
eektir, diye hüküm altına almıyor. Biz şimdi bu 
son fıkra ile bu mahkeme masrafları alınmaz, ve
kâlet ücreti alınmaz, harçlar alınmaz, diyoruz, 
bunları ela kaldırıyoruz. Bunu kaldırmaya hak
kımız yoktur. Çünkü, bu mahkeme kararma müs
tenit bir hükümdür, Yargıtavdan da geçmiştir. 
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Yargıtaydan geçen bir hükmü biz Anayasa

nın 132 nei maddesi hükmüne göre nasıl değiş
tirebiliriz? Değiştirenleyiz. Kaldı ki, ayrıca şu 
nokta da mühim. Bu vekâlet ücreti Hazine avu
katları arasında muayyen bir nisbet dâhilinde 
kanuni bir hak olarak alman ;bu vekâlet ücreti
ni biz Hazine vekillerine veya dâvayı takibeden 
avukata bunu sen de almıyaeaksm diyoruz. 

Başkasının hakkına taallûk eden bir mevzua 
kanunla tasarruf etmek mümkün değildir. Ar
kadaşlarımız diyorlar ki, efenaim bu paranın as
lında geri alınması doğru değildir. Biraz evvel 
arz ettim, bunu münakaşa etn iveceğim ama bu 
mahkeme huzurunda münakaşa edilmiş zaten. 
Muhkem kaziye 'hâsıl olmuş, mahkeme hüküm 
vermiş. Alınması lâzımgelir, demiş, Yargıtaydan 
geçmiş, tasdik olunmuş. Binaenaleyh, bunun 
üzerinde artık konuşulma zamanı çoktan geçmiş 
oluyor. Bu itibarla benim bir takririm var. Tak
ririmin hulâsası şu : Bu para taksiti endirilsin 
kabul ediyorum. Ama % 6 faiz alınsın. Son fık
ranın kaldırılması lâzımgelir. Mahkeme masraf
ları, vekâlet ücreti, mahkeme harçlarının borca 
ilâve edilmesi icabeder. Temerrüdeden borçlunun 
borcunun gerektirdiği masrafları ödemesi gere
kir, noktai nazarını bir takrir halinde Yüksek 
Başkanlığa takdim ediyorum. Takdir: Yüksek He
yetindir. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, yalnız son fıkra hakkında arkadaşı
mın verdiği izahata karşılık vermek istiyorum. 
Evet bir mahkeme masrafı olmuştur, avukatlık 
masrafı falan dâhildir buna. Fakat öyle bir mah
kemeye intikal ediş şekli olmuştur ki, meselenin 
ben bunu bilmiyordum, Komisyonda verilen iza
hatlar neticesinde öğrendim. Bunu burada açık
lamaya da pek lüzum yoktur. Ook çekişmeli, hâ-' 
diseli bir mahkemeye veriliş şekli olmuştur ve 
avukatlık ücreti üzerinde birtakım ithamlar ya
pılmıştır. Bunun üzerine Sayın Maliye Bakanı 
Komisyona geldi. Bu meseleyi kökünden halle
delim dedi. Ben arkadaşlarımla konuştum, avu
katlık ücretlerinden vaz geçiyorlar, ve bu mesele 
böylece dedikodusu da, şekli de kapanmış olsun 
dediler ve o fıkra o sebeple kondu. Şimdi bu de-
dikodulu meseleyi buraya, kürsüye kadar getir
memenizi ben arkadaşımızdan rica ediyorum. Hür

metlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sözü edilen ka

nun teklifinin Anayasaya mugayir olduğu ifade 
edilmektedir. Şimdi Anayasanın hangi prensibi
ne ve hangi maddesine muhaliftir 1 Yuvarlak 
olarak Anayasaya mugayirdir demek gayet ko
laydır. Ama hangi prensibine, hangi maddesine, 
hangi şekilde mugayirdir! Açıkça bunu belirt
mek lâzımdır bir. İkincisi, hukukçu olan bir ar
kadaşımız da ifade ettiler ki, Yargıtayın kesin-
leştirdiği bir hükmü, bir kanun maddesi veya
hut bir kanun hükmü ile her hangi bir şekilde 
değiştirmeye imkân yoktur. Çünkü, Anayasa
nın 132 nci maddesi vardır. Anayasanın 132 nci 
maddesi, mahkeme hükümlerinin teşriî tesir al
tında bırakılmamasma dairdir. Yani, oradaki 
siper ve orada temin edilen hüküm, mahkeme ka
rarlarını kesinleşmeden önce veyahut çeşitli saf
halarında siyasi iktidarın veyahut teşriî organın 
tesirinden masun tutabilmek içindir. Ama, teş
riî organın her hangi bir şekilde ve ne suretle 
olursa olsun mahkeme kararlarına müdahale 
edemiyeeeği ve değiştiremiyeceği yolunda bir id
diada. bulunmak mümkün değildir. Öyle ise ölüm 
cezalarının değiştirilmesi, veyahut ölüm cezası
nın yerine getirilmemesi yolunda rey veren arka
daşlar Anayasayı ihlâl etmiş sayılırlar. Hayır, 
değil. Teşriî organın ve kaza organının yetkile
rini birbirinden ayırmak lâzımdır. Teşriî organ 
mahkeme kararlarının kesinleşmiş hükümlerini 
kanun yolları ile değiştirebilir. O mümkün. 132 
nci madde ile bunun bir ilgisi yok. Hâkim temi
natı ile bunun ilgisi yok. Anayasayı ihlâl eden 
bir mevzu değildir. Meseleyi karıştırmamak lâ
zım. Arkadaşlarımızın karıştırdığı bu. Sözlü so
ru veremezsin, yazılı soru veremezsin, genel gö
rüşme açtıramazsın. Mahkemeye tesir edersin, 
mühim olan bu. Mahkemeye tesir de bu. Hüküm 
kesinleşmiş, gitmiş mahkemeye ini tesir edecek
sin?. Hayır arkadaşlar, bunlar bahis mevzuu de
ğil, nedir'?. Teşriî yolla, kanunla her hangi bir 
tasarrufta bulunacaksın bu mümkün. Sonra ha
tırlarsınız, hafızalarınızda yenidir, Amerika Bir
leşik Devletlerine bir vatandaşımızın borcu var
dı. Tahsil edilir veya edilmez. Dejdet ne yaptı?. 
Hükümet kanun yoliyle vatandaşla banka arası
na girdi. Demek girmek mümkündür, girebili
yor. Bankayla, vatandaşın münasebetine rey ver
diniz muhterem arkadaşlarım. Vermedik mi ?. 
Kromit Şirketi meselesi. Vatandaşın kanuni bor-
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(iuım, Amerika Birleşik Devletlerine Ziraat Ban
kasının teminatını Devlet üzerine almadı mı!. 
Demek olabiliyor. Denıekki müdahale var, müm
kün, yani vatandaşla banka arasındaki münase
betlere Hükümet müdahale edemez diye bir pren
sip koymak mümkün olmadığı gibi, kesinleşmiş 
mahkeme kararlarına teşriî organın asla müda-
bftîe etmiyeceği yolundaki bir iddianın hukuk 
anlayışı ile telifine imkân yoktur. Sadece bu hu
susları belirtmek ve bu kürsü üzerinde mahke
me kararları kesinleşmiştir, bunlara müdahale 
edilmez gibi gayet yuvarlak sözlerle iddialarda 
bulunmak kolay.ama hukuk anlayışı içerisinde 
bunun izahı mümkün değildir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlarım, tekrar huzurunuzu işgal etti
ğim için özür dilerim. Kanunla kesinleşen hü
kümlere rağmen bâzı mevzular kanunla halle-
•dilehirır. Bu Anayasaya aykırı bir tutum ve du
rma. teşkil etmez. Doğrudur. Ama bu hâdise öy
le değil. Bu hâdisenin hususiyeti şu. Bankaların 
bâzı muamelelerine de kanunla müdahale müm
kün mü? Mümkündür. Ama umumi ve şâmil bir 
mâna taşır ve önem taşır, 'memleket şümul bir 
mesele olur. Orada da olur. Fakat bu mesele ni
hayet münferit hâdiselerden mürekkeptir, mün
ferit hâdiselere taallûk ediyor. Mahkemeye in
tikal etmiş ve mahkeme kararı ile tahsili lâzım-
golen 'bir alacak halini almış. Umumi bir mahi
yet taşımamaktadır, bu bir. 

İkincisi mahkeme masrafları, avukatlık ücre
ti ve mahkeme için yatırılan harçlar Maliye1 

Bakanının «ben arkadaşlarımdan rica ediyorum 
almıyaeaktır» şeklinde bir mütalâası ile veya be
yanı ile kanun maddesi halini alamaz. Eğer al-
mıyaeaklarsa biz bu fıkrayı kaldınrz. Almıya-
eaklarsa kendileri giderler icraya müracaat edil
mişse icrada, kendileri hak sahipleri olarak beyan
da bulunurlar. Biz bunu almıyacağız derler. Aksi 
takdirde Maliye Bakanı hukuk müşavirlerinin 
veya mahkemeyi lakibeden avukatların hakkını 
bertaraf edemez. Mahkeme masrafı için Maliye
den (akan paraya tasarruf edemez, harçlara ta-* 
sarraf edemez. 

Benim mâruzâtını bu. Bu itibarla 'Sayın Meh
met Ünaldı arkadaşımızın bir dedikodulu hâdi
se diye ifade buyurdukları mevzuu bendeniz an-
lıyamadım. Dedikodulu bir hâdise yok. Hâdise 
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gayet açık. Milletvekilleri 1%Ü ödeneklerini ve 
hattâ bir kısmı da 19(11 ödeneğini ve yolluğunu 
almışlardır. Ama hakkı var mıdır, yok mudur? 
Bunu bilmem. Hakkı vardı diyen de var hakkı 
yoktu diyenler de var. İş mahkemeye intikal et
miş, yok diye 'karar verdi, Yargıtaydan da geç
ti ve kaziyei 'muhkeme halini aldı. Artık bunun 
üzerinde hakkı vardı, yoktu diye münakaşa et
mek kabil olmaz. Bunun tecili mümkün mü?.. 
Tecili mümkün. Tekrar ediyorum tecili müm
kündür. Ama faizli, Maliye Bakanı da tasarruf 
edemez. Milletin malını Maliye Vekâleti de ta
sarruf edemez. 

Yüksek Heyetiniz faizsiz diyebilir ama bunu 
demenin de doğru olmadığını arz ediyorum. Çün
kü mahdut bir mevzudur' ve bilhassa Milletve
kili ve Senatörlerin şahsına taallûk eden bir 
mevzuda bizim daha ziyade hassas olmamız ica
betler. Harçlara, masraflara, Vekâlet ücretine Ma
liye Vekilinin tasarrufu da mümkün değildir, 
Yüksek Heyetinizin de tasarrufu mümkün de
ğildir. Çünkü şahsın hukukuna taallûk ediyor, 
•bu. nokta ayrıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bsat Mahmut Karakurt. 
ESAT. MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Muhterem arkadaşlar, şu meseleyi ve bu hâdise
yi Anayasaya uygun mudur, değil midir, Anaya
sa bakımından bunu yapabilir miyiz, yapamaz 
mıyız, bu tasarrufu icra etmek hakkına sahip 
miyiz, değil miyiz gibi bir mütalâanın haricinde 
hâdiseyi basite irca ederek şu suretle üzerinde. 
durmak kabil. Bilhassa bu borçların tekemmül 
ettiği sıralarda bu naçiz arkadaşınız da o dev
rede mebus olduğu içim yakînçn ben bu hâdise
yi bilirim. O zaman gerek Demokrat Partiye dâ
hil olan, gerek Halk Partisine dâhil olan me
bus arkadaşlar hakikaten bir malî müzayaka 
içindeydiler. Hemen hemen bugün olduğu gibi. 
Bu bakımdaıı birtakım ihtiyaçlar karşısında 
oraya, buraya başvurmak ıstırarını duymuşlar
dı. 

Ve bunların arasında her ihtiyaca rağmen 
bir gün böyle bir hesap sorulmak ve müzakere 
edilmek ihtimalini düşünüp bu paraya, el uzat-
mıyan arkadaşlarınız da vardı. Onlardan birisi 
de bendenizin]. Ben de bundan 10 para alma
dım. Binaenaleyh, daha serbest bir şekilde ko
nuşma hakkına «akillim. Şimdi, bu arkadaşlar 
bu paraları ödesinler demek kolay. Yani bu 
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borçları, biz dinlemiyelim, 'bal gibi ödesinler, iş
te Tahsili Emval Kanunu var, tatbik edelim. Bu 
enteresan bir noktai nazar değil. Nerden ödiye
cekler? 'Şimdi heyeti um ilmiyesin e bakarsanız 
bu horçlu arkadaşlar bu paraları kolaylıkla ödi-
yebileeek durumda değillerdir. YVremezler. Za
ten o zaman dahi büyük bir malî ıstırar karsı
sında idiler, bu yola başvurdular. ' Bunlardan 
hodbehot taksite (bağlamadan parayı alalını, de
mek doğru bir hareket değil, Hazinenin de men-
fatine uygun değildir. Bunlardan bu parayı ala
lım ama münasip bir şekilde, taksitlere bağlıya
rak, mümkün mertebe kolaylık sağlıyarak, 
bu parayı tekrar bunlardan tahsil edelim. Doğ
ru. Bu parayı, bunlardan tahsil etmeye karar da 
verdik, kanunu getirdik ve tahsil edeceğiz. Bun
lar, 6 sene taksitle mümkün olduğu kadar ça
lışarak bu borçlarını ödiyecekler. Ancak «bun
lardan bütün 'bunların faizini de alalım.» deni
yor. Beyefendiler, faizini de istemek kolay ama 
bu arkadaşlar hakikaten bugünkü duruma na
zaran bunların faizlerini de kolaylıkla ödiye-
bileeek durumda değillerdir ve bu arkadaşların 
bir kısmı halen mebustur, senatördür. Bugün 
dahi aynı malî müzayaka içindedirler. Binaena
leyh bu kanunun bu şekilde gelmesi de biraz da 
arkadaşların ödeme ve tahsil kabiliyetini temin 
edici bir ruh taşıdığındandır. Yani bunlar bu 
taksitlerle ve % ö faizle bu parayı ödiyecekler 
ve ben bu tarzın, kanunun bu şekli alışının pek 
aleyhinde değilim. Ancak bu arkadaşlarım da 
müsaadelerini rica ederek bu ikinci maddenin 
ikinci fıkrasının da olduğu gibi kalmasına ta
raftar değilim. Bırakın Anayasaya aykırı mıdır? 
Değildir ama, masarifi muhakeme denilen şey 
hukuk nosyonu almış bir arkadaş için gayet 
tabiidir ki mahkeme masrafı Devletin Hazinesi
ne ait bir paradır. Bunun üzerinde ne Meclisin, 
- öoşkunoğlu'nuu dediği gibi - ne de mahkeme
nin tasarruf etme hakkı vardır. Bu tahakkuk 
etmiş bir borçtur. Bu borcun Tahsili Emval Ka
nunu gereğince ödenmesi gereklidir. Ve bunun 
vekâlet ücretinin, sair mahkeme masraflarının 
ödenmemesine dair bir madde çıkarmak, Ana
yasa hükümlerine aykırılığı gibi bir noktai na
zar üzerinde durmıyacağım ama, Parlâmento
nun nasafet kaideleri ve kanunlara hürmeti ba
kımından güzel bir netice vermiyeceği kanaatin
deyim. Bu bakımdan bu kanunu olduğu gibi ka-
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bul edelim. Arkadaşlarınız da bunları taksitle 
ödemeye çalışsınlar. 

Onların da bu husustaki ıztırarını anlıyorum 
ama ben de Coşkunoğlu gibi şu 2 nci maddenin 
2 nci fıkrasının kaldırılması lehinde noktai na
zarımı belirtiyorum. Sizden hiç olmazsa bu ma
sarifi mahkeme nin aynı zamanda tahsili ciheti
ne gidilmesini kabul etmenizi Parlâmentonun 
bu husustaki düşüncesinin bildirilmesi bakımın
dan uygun olacağı kanaatiyle rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir kifayeti müzakere 
takriri vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa .. 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 
Nusret Tuna 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca 8. Ü.) — 
Kifayetin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü:) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bir defa 
sual sorulmuştur. Bizden sonra konuşan bir ha
tip arkadaşımız Sayın Atalay, Anayasaya aykı
rıdır diye yuvarlak lâflar söylenmiştir, neresi 
aykırıdır, söylensin, dediler. Buna cevap vermek 
haikkımız var. Bu bakımdan müzakerenin kifaye
tinin aleyhindeyim. Biz, madde madde Anayasa
nın hangi maddelerine aykırı olduğunu sebeple
riyle burada saydık ve bidayette de bunun mem
leketin bütün Anayasa otoritelerinin bu mevzu
da. yazdıkları makalelere istinadettiğini de söy
ledik. Binaenaleyh, böyle bir hukukî mütalâa ola
maz diye konuşan arkadaş hukukçu değil gibi 
bir ifadeyi tekrar etmekte de bir fayda görmü
yorum. Bu bakımdan söyl iveceklerini iz vardır ve 
Karakurt un söylediklerine de verilecek cevabı
mız vardır. Kendilerine birçok noktalara iştirak 
etmekle beraber. Müzakerenin kifayetinin kabul 
edilmemesini efkârı umumiyede çok dikkatle ta-
kibeden ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ve
to edilen bir kanunun müzakeresinde daha 4 - fî 
arkadaşın 5 er - 10 ar dakika konuşmasının ön
lenmemesini bilhassa istirham ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN —• Efendim, aleyhinde bir arkadaş 
konuşmuştur. Kifayeti müzakere takririni oku
tup reylerinize arz edeceğim. 
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(A. Nıısret Tuna'nın önergesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oy

larınıza. sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir, efendim. Önergeler 
gelmiştir, okııtuyonun. 

Y üksek B a-şkaıılığa 
2 ne i maddenin de 1 nci madde gibi % G fa

ize tabi olmasını ve son fıkra'sının kaldırılmasını 
arz ederim. 

Uşak 
Kâmil Goşkunoğiu 

BAŞKAN — Efendim, ilki önerge daha var
dır, okutuyorum. 

Ü. Senatosu Başkanlığına 
Madde 2 niıı birinci fıkrasının son satırında

ki, «faizsiz» kelimesi 'yerine, «% 6 faizli» deyi
minin ilâvesini ve ikinci fıkranın da metinden 
çıkarılmasını arz ederm. 

Tabiî Üye 
Sami Kii(;ük 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin son fıkrasının kaldırılmalı

nı teklif ederim. 
ITrfa 

Esat MaJİınmt Karakıırt 

BAŞKAN — Efendim, üç "takrirden en ay
kırısı Sayın Sami Küçüğün. Okutuyorum. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — İkisi de 
aynıdır, son fıkranın kaldırılmasını derpiş et
mektedir. 

BAŞKAN —. Atfedersiniz efendim. İlki tak
rir de son fıkranın kaldırılmasını ve % 6 faizin 
konmasını teklif ediyor. Üçüncü tdklif Esat Mah
mut Karakurt un takriri do ikinci maddenin son 
fıkrasının kaldırılmasını tdklif ediyor. Yani 
f/r 6 faizi söylemiyor. 

Birinci takriri okutup oylarınıza .sunaca
ğım. 

(Kâmil Ooşkunoğlu.'nün önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN -- Diğer takriri Okutmaya lüzum 
görmüyorum. Takririn nazarı itibara alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul •edenler... Kabul 
etmiyenlei'... Kabul edilmemiştir. 

Efendim, Sayın Esat Mahmut Karakurt'un 
taikririni okut ııvorum. 

(Esat Mahmul Karakurt'un önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Ul'endim Sayın Mahmut Kara
kurt'un takririnin nazarı itibara alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

MADDE o. - • Taksitlerini süresinde öde/mi-
yeıılerin bir yıllık borçları muaceeliyet kesbe-
der. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. -— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Ticaret 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim a erk oya konulması için bir kısım 
arkadaşlarımız tarafınızdan verilmiş önergeler 
vardır. Zaten açık oya tabi olan hususlardan 
olduğu için oylamaya lüzum görmüyorum. Açık 
oya koyacağım. Kanun tasarısı acık oyunuza arz 
edilmiştir. 

;J. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li bandığı Kanununa \ek kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Savunma, Malî ve İktisadi 
İsler ve Bütçe ve .Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/505; (\ Senatosu 1/389) (S. Sa-
yısı: 433) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
.20 - 21 Mayısta cereyan eden müessif olay

ların bastırılması sırasında ön safta kurşun al
tında çarpışarak şehidolan sulbay ve erlerimizin 
ailelerine Devletin yardım elinin uzanması için 
hazırlanan kanun tasarısı bir seneye yakın bir 
süre geçtiği halde maalesef hâlâ kanunlaşama
mıştır. 

Şehidolanların aileleri ile yaralanan ve bacak-

(1) 133 S. Sayılı hasmayazı ! tutanağın so
nu udadır. 
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larını kaybeden gazilerimiz bu kanunu beklemek
tedirler. 

Demokratik nizam uğruna kurşun altında 
mücadeleye atılan bu fedakârları dalıa fazla bek
letmemek için bu konudaki, «5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun» tasarısının 
sorulardan önce öncelik re ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Millî (Savunma Bakanı 
istanbul 

İlhamı ıSancar 

BAŞKAN —• Efendim öncelikle konuşulması 
Hükümet tarafından isteniyor. Öncelikle 'konu
şulmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunmasını istiyeni. Yok. 
Kanunun tümü üzerinde konuşmak istiyen 

var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle konuşulması talebedilmiştir. İvedi
likle konuşulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli jSandığı 
Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı 
geçici madde! e i' eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 22 Şubat 1962 ve 
20 - 21 Mayıs 1963 tarihinde vukubulan silâhlı 
ayaklanmaların bastırılmasında vazifeli olanlar
dan ölenler ile vazife malûlü olanlardan; 

a) İştirakçi ise ölenlerin dul ve yetimle
rine ve vazife malûllerine almakta oldukları 
aylığın (bir üst derecesi üzerinden, 

b) Er ve erbaş ise ölenlerin dul ve yetim
lerine ve vazife malûllerine 24 Şubat 1961 ta
rihli ve 262 sayılı Kanunda gösterilen 13 ncü de
rece üzerinden, 

Vazife malûlü aylığı bağlanır. 
ölenlerin dul ve yetimlerine bu aylık 1 Ha

ziran 1963 tarihinden geçerli olmak üzere bağ
lanır. 

Erlerin harb malûllüğü zammı, 5434 sayılı 
Kanunun 64 ncü maddesini değiştiren 6795 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı erler sü
tunundaki miktar üzerinden ödenir, 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Ölenlerden iştirakçi 
olup, 2 . 8 . 1960 tarihli ve 42 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin 7 nci fıkrası gereğince ikrami
yeye müstehak olamıyanlara da vazife malûllüğü 
aylığına esas tutularak derece tutarı üzerinden 
bir yıllık aylık tutarı ikramiye olarak verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — İştirakçilerden ve er 
ve erfbaşlardan ölenlerin dul ve yetimlerine yok
sa kanuni mirasçılarına 20 000 lira tazminat ve
rilir. 

BAŞKAN —• Yalnız Sayın Koksal, geçici 
6 nci fıkra diye Ibir şey koymuşsunuz. 

OSMAN KOKSAL (Tabiî Üye) — 5 nci ge
çici madde var. 

BAŞKAN — 6 nci madde olarak ilâvesini 
işitiyorsunuz, öyle mi 'efendim? 

OSMAN KOKSAL (Tabiî Üye) — 7 nci say

fada. 
BAŞKAN — 5 ten sonra 6 var. 
OSMAN KOKSAL (Tabiî Üye) — Bütçe ve 

Plân Komisyonunun kabul ettiği metin. 
BAŞKAN — Evet. Madde hakkında söz isti

yen!.. Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

•GEÇİCİ MADDE 4. — a) Bu ayaklanma
ların bastırılması sebebiyle : 

1 nci derece vazife malûllüğü aylığı bağla
nanlara 20 000 

2 nci derece vazife malûllüğü aylığı (bağla
nanlara 15 000 

3 ncü derece vazife malûllüğü aylığı (bağla
nanlara 12 500 

4 ncü derece vazife malûllüğü aylığı bağla
nanlara 10 000 

5 nci derece vazife malûllüğü aylığı bağla
nanlara 7 500 

6 nci derece vazife malûllüğü aylığı bağla
nanlara 5 000 

b) Yaralanıp hastanelerde tedavi gördük
leri raporla tevsik olunanlardan dereceye ğinmi-
yenlere 2 500 

Lira tazminat verilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanun hükümle
rinden faydalanacakların eksilmiş olan vücut 
organları, Millî Savunma Bakanlığınca yurt dı
şında sunileri ile tamamlattırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Açılk oyunuza sunulacaktır. 
Efendim, bir değişiklik önergesi vardır. Ge

çici 6 ncı madde ilâvesi hakkında, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 433 sıra sayılı tasarıya ge

çici 6 ncı madde olarak aşağıdaki /hükmün eklen-
uııesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Osman Koksal 

Geçici madde: 6. — 
Geçici 1 nci maddede yazılı ayaklanmaların 

bastırılmasında vazifeli olanlardan ölenler ile, 
vazife maâlûlü olanların çocukları yatılı veya 
pansiyonlu Devlet okullarında ücretsiz olarak 
okutulurlar. Bunlardan yüksek öğrenim yapacak 
seviyeye ulaşanlar Yüksek öğretim yurtlarından 
parasız olarak faydalanırlar. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet, buyurun 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ İLHAMI 
SANCAK (İstanbul Milletvekili) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, Sayın Koksalın bu 
teklifine esas itibariyle aleyhtar değiliz. Yalnız 
bu mevzuda, mümasil bir kanun vardır. 5434 sa
yılı Emekli Sandığı Kanununun 65 nci madde
sinin (D) fıkrası «Harb malûllerine aşağıda 
yazılı yardımlar yapılır» başlıklı. Bu teklif ile, 
buradaki şerait birbirine uymadığı için bir tef
rik, bir ikilik meydana gelecektir. Bu kanını 
bunlar için kabili tatbik değildir. Eğer Sayın 
Osman Koksal vuzuh görmüyorsa, bunların ço
cukları için de, «5434 sayılı Kanun hükümleri
nin 65 nci maddesinin (D) fıkrası tatbik olu-
iiıur» derlerse ikilik de vuzuhsuzluk da ortadan 
kalkar ve daha salim bir iş yapmış oluruz. As
lında buna ihtiyaç dahi yoktur. Bu hüküm ço
cukları hakkında da tatbik edilecektir. İzin ve
rirseniz bu fıkrayı aynen okuyacağım. 

31. 3 .1964 O : 1 
«Harb mâlûllarine aşağıdaki yazılı yardım

lar yapılır: 
Çocuklarından birisi okulu bitirmiş, veya 

bütünlemiye kalmaksızın bulunduğu sınıfa yük
selmiş bulunmak şartiyle ve her yıl adedi yüzü 
geçmemek üzere Devlete ait yatılı ortaöğretim 
okul ve müesseselerinde parasız okutulur.» 

Bu hükmü bunlar hakkında kabul buyurur
larsa daha kolaylık olur ve ikilik yaratmamış 
oluruz. Ve tekliflerinde sınıfta kalma hali ve 
sair mâniler nazarı itibara alınmadığı için, mu
vaffak olınıyan çocukların da himayesi gibi bir 
nıfınâ çıkıyor. O da bilmem ki, çalışmayı teş
vike medar olur mu'? 

BAŞKAN — Sayın Koksal, teklifi geri alı
yor musunuz efendim.'' 

OSMAN KOKSAL (Tabiî üye) — Konuşa
cağım, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, 
OSMAN KOKSAL (Tabiî Üye) — Efendim, 

Sayın Bakanımızın prensip olarak bizlere işti
rak etmesinden dolayı teşekkür ederim. Yalnız 
bu bahsettikleri maddeyi ben de biliyorum. Ama, 
bu maddede sarahat yoktur. Burada 2, 3 tane 
çocuk vardır, orta yerde kalacak. Mevzu bu ço
cukların okutulmasıdır. Bu teklifin, bu maddeye 
sarahat vermekte ve kesinleştirmektedir. Bu ba
kımdan bu teklifi vermiş bulunuyorum. Yoksa 
Sayın Bakanın bahsettiği maddeyi biliyorum 
ve okudum. Ama bir kesinlik yoktur; Sonra, 
«Sınıfta kalanlar» diyor. Gayet tabiîdir ki, mek
tebin statüsüne bir talebe riayet edecektir. Bir 
talebe iki sene sınıfta üst, üste kaldımı belge 
alır gider. İllâ İsrar edilmez, olunması, için. 

Bu verdiğim teklif maddeyi sarahata kavuş
turmaktadır. Ve bu kahramanlarımızın çocukla
rını orta yerde bırakmamaktadır. Lütfedin, sa
rahata kavuşturulan bu maddeyi kabul buyu
runuz. Saygılarımla. 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Tunçkaııat, 
HAYDAK TUNÇKANAT (Tabiî Üye) 

Muhterem rakadaşlarım, zaten bu kanunla, harb 
mâlûlleriyle 21 Mayısta şehit olanlar arasında, 
büyük bir tefrik yaratmaktadır. Şöyle ki, harb 
malûllerine tazminat verilmemektedir. > Burada 
verilmektedir. Bir üst dereceden değil son ay
lıkları üzerine maaş bağlanır burada bir üst 
dereceden aylık bağlanmaktadır. Ayrıca bu lıarb 
malûllerinde her sene yüz kadar çocuğu kabili
yetli oldukları takdirde okutulmaktadır ve Dev-
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let okullarında tahsillerini ikmal etmektedirler. 
Kanaatimce bunlara tanınacak bir hakla diğer
leri arasında üçüncü bir tefrik daha yapmış 
olacaktır. Bunu dikkatinize arz ederim. Bu faz
ladandır, bunun aleyhinde olduğumu arz ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Dikeçligil, 
kabul ediyor muşunuz? Hükümet kabul ediyor 
mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ iLHAMİ 
SANCAK (İstanbul Milletvekili) — Sizin tak
dirinize» bırakıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, 

2E VE PLAN KOMİSYONU 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — 
nizo bırakıyoruz, efendim. 

ADİNA 
Takdiri-

BAŞKAN — Hükümet takdire bırakıyor, 
Komisyon takdire bırakıyor. Önergeyi tekrar 
okutuyorum. 

(Osman Koksal •'in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Efendim, takriri tekrar okut
tum. 1 nci maddenin, «Felâkete uğrıyanlarıu, 
kazalarda hayatlarını veren vatandaşların, ço
cuklarının yatılı okullarda okutulmaları» Bu 
takrirle 6 ncı geçici madde olarak teklif edili
yor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif kabul edildiğine göre Kanuna G ncı ge
çici olarak eklenecektir. Madde olarak okuyo
ruz. 

GEÇİCİ MADDE (i. — Geçici 1 nci maddede 
yazılı ayaklanmaların bastırılmasında vazifeli 
olanlardan ölenler ile vazife malûlü olanların 
çocukları yatılı veya pansiyonlu Devlet okulla
rında ücretsiz olarak okutulurlar. Bunlardan 
yüksek öğrenim' yapacak seviyeye ulaşanlar 
yüksek öğretim yurtlarından parasız olarak 
faydalanırlar. 

BAŞKAN — Kabıü edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açık oyunuza sunulacaktır. 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince 
cek tazminat hiçbir vergi ve resme tabi 
maz ve borç için haczedilmez. 

ödeııe-
tutıü-

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

31. 3 .1964 O : 1 
MADDE 3. —• Bu kanun gereğince ödene

cek ikramiye ve tazminat Emekli Sandığınca 
ödenir ve 3 ay içinde faturası mukabilinde Ha
zineden alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen' 
Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmivenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 4. -
yürürlüğo girer. 

Bu kanun vavıını tarihindi 

BAŞKAN — Madde hakkında söz i si iyen.' 
Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmivenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE n. — Bu kanunu Bakanlar 
yürütür. 

Kurulu 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz ist iyen.' 
Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz ist iyen.' Yok... Kanu
nun tümünü açık oylarınıza arz ediyorum. 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak 
maddelerine geçiyoruz.. 

3. — Evlilik dışı çocukların tanınmalarını 
kabule yetkili makamların yetkilerinin genisle
tilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni re Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/233; V. Senatosu J/367) 
(S. S ay m : 423) (1) 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. Hükümet 
(yok sesleri) veya Bakan, Dışişleri Bakanlığın
dan salahiyetli bir memur gelmiştir. 

Bu tasarı 11 . o . 11)64 tarihinde dağıtılmış
tır. 3 günlük müddeti geçmiştir. Raporun okun
masını arzu ediyor musunuz? Okunmasını istiyen 
ler... tstemiyenler... Okunması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen.' Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Birinci mad
deyi okutuyorum. 

(1) 423 S. Sayılı basmaya?ı tutanağın so-
nundadır. 
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Evlilik dışı çocukların tamnımıalarını kabule 
yetkili ımakamların yetkilerinin (genişletilmesi 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — 14 Eylül 1961 tarihinde Ko
mada imzalanan ilişik «Evlilik dışı çocukların 
tamum alarmı kabule yetkili makamların yetki
lerinin genigletilınuesi hakkında Sözleşme» nim 
.onaylanması uygun bulunmuştur. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok: Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ekniycnler... Kaimi edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini İç
işleri ve Dışişleri Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi .bitmiştir. 

•/. — 1938 - 1939 yularında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden 'temin edilen teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkmdaJâ kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/214; C. Se
natosu 1/363) (S. Sayısı : 426) (1) 

BAŞKAN — Plân ve Bütçe Komisyonu bu
rada , Hükü m et bur ad a. 

Efendim, kanunun dağıtım tarihi 16.3.1964 
tür. Müddet geçmiştir. Raporum okunup okun
mamasını oylarınıza arz edeceğim. Lüzum gö
renler... (TÖrmiyenler... Lüzum görülmemiştir. 

Tümü hakkında söz istiyıen ? Yok. Madde
lere geçilmesini oylarınıza sunuyorum.. 'Kabul 
'edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci m ad dey i okutuyorum. 

(1) 426 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

31. 3 .1964 O : 1 
1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve Fransa (Hü
kümetlerinden temin edilen teslihat kredilerinin 

mahsup şekli hakkında Kanun 

MADDU 1. — ;&25 ve 4171 sayılı, kanun-
kırla tasdik edilen anlatmalar mucibince İn
giltere Hükümetinden sağlanan 6 milyon ve 
Fransa ve ingiltere hükümetlerinden temin edi
len 25 milyon sterlinlik teslihat ve malzeme 
kredilerin den henüz mahsupları' yapılmamış 
olan ve tutarları 1959 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununun (B) işaretli cetveline 
(Istikraızlar hâsılatı) ,gelir ve (A/2) işaretli cet
velin Millî Müdafaa Vekâleti kısmının so
nunda atçılmış bulunan özel fasla tahsisat kay
dedilmiş bulunan meblâğ, Muhasebei Umumiye 
Kanununda derpiş edilen vesaik aranmaksızın 
m ahsubedil mistir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDK 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE o. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Millî Savunma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maıdde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddem oylarınıza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci müzakeresi bitmiştir. 

Oylarını! knllaıımıyan arkadaş var mı? Yok. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 

5. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları öğrencileri halikında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu MİM Savunma ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/263; C: 
Senatosu 1/350) (S. Sayısı: 427) (1) 

BAŞKAN _ Hükümet burada mı? (Yok 
sesleri). O halde öbür kanun tasarılarına gece
lim. Gümrük Bakanı buradalar mı? Yok. Ma
liye Bakanı?... (Çağıralım sesleri). Lütfen efen
dim bitirelim bunları. 

(1) 427 S. Sayılı basma/yazı tutanağın so-
nundadır, . . • 
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Millî Sa\uuma Bakanı geldiler. (427 S. Sa

yılı) 'kanunun müzakeresine geçiyoruz. (Dağıt
ma tarihi 16 . 3 . 1964 dür. 

Gerekçesinin okunup okunmamasına lüzum 
olup olmadığı hususu oyunuza sunuyorum. 
Lüzum görenler... Görmiyenler... Lüzum görül
memiştir. Tümü hakkında söz istiyeıı var mı? 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı orta sanat okulları 
öğrencileri hakkında Konun 

MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığı iş 
yerlerine kalifiye işçi yetiştirmek üzere, 'kara, 
deniz ve hava orta saııa)t okullarına beş sınıflı 
okul mezunlarından öğrenci alınır. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Mad
de hakkında söz istiyorum... 

BAŞKAN — Buyurun. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSNÜ DÎKEÇLİ-
GİL (Kayseri) —• Efendim, benim bu kanun üze
rinde Komisyon olarak bir temennim (olacak. 
Sayın Bakana bir husus arz edeyim. Maarif 
Vekâleti sanat okullarının orta kısmından sa
nat derslerini kaldırmıştır. Sebebine .gelince: 
6 yaışında ilkokula alınıyor, 11 yaşında ilkoku
lu Ibitiriyor, üç sene de sanat okulunda okuyup 
14 yaşında hayata atılıyor. Bugünkü eğitim sis
temlerine de uygun değildir. Yalnız çırak okulla
rının durumunu biliyorum, bu çıraklar buraya 
lâzımdır. Saym Millî Savunma Bakanının bugün 
teknik de ilerlemiş olduğuna göre bu okulların 
tekâmülü bakımından bu tahsil müddetinin yük
seltilmesi hususunda tetkiklere doğru gitmesini 
Sayın Bakandan temenni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevap verecek mi
siniz? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ SAN-
CAR (İstanbul) — Cevap vermeye lüzum yok
tur temennidir, efendim. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında başka 
söz istiyen? Yok.. Birinci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Orta sanat okulları yatılı olup 
öğrencilerin, (okuma, yazma, yatma, yedirme, giy
dirme, tedavi ve sair) masrafları askerî ortaokul 

31. 3 .1964 O : 1 
öğrencileri gibi Millî Savunma Bakanlığı bütçesi
nin ilgili tertiplerinden karşılanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 3. — Okulun eğitim süresi üç yıl 
olup okulu bitirenler, gösterilecek iş yerinde 6 
yıl mecburi hizmete tabi tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 4. — Okuldan mezun olanlara Millî 
Savunma Bakanlığı işyerleri ve işçi statüsü ve 
işçi ücret baremi uygulanır. Okulda muvaffak 
olamıyanlar ve çeşitli sebeplerle okuldan çıkarı
lanlar hakkında 5401 sayılı Kanun hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tahsilini ikmal ettikten sonra 
gösterilecek işyerinde hizmet kabul etmiyenler ile 
mecburi hizmetlerini yerine getirmiyenlere okul 
devresince Devletçe yapılan bilûmum masraflar 
mukavelesi gereğince, bir buçuk misli olarak faizi 
ile birlikte ödettirilir. 

Ancak, mecburi hizmetlerinin bir kısmını ifa 
etmek suretiyle ayrılacaklar hakkında hizmet se
neleri nazara alınarak masrafları bir nisbet dâ
hilinde tenzil edilerek ödetilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
len... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Millî 
Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kanunun bi
rinci müzakeresi bitmiştir. 

6". — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.08 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değişti
rilmesine dair olan Bakanlar Kurulu Kararname-
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terinin onaylanması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve, İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi i/225; 
V. Senatosu 1/366) (S. Sayısı: 430) (1) 

BAŞKAN — Efendim, 430 sayılı Kanunun 
müzakeresine geçiyoruz. Bakan burada, Bütçe 
Komisyonu burada 17 . 3 . 1964 tarihinde kanun, 
üyelere dağıtılmıştır. Müddet geçmiştir. Gerek
çenin okunmasına lüzum olup olmadığı hususunu 
oyunuza arz ediyorum. Lüzum görenler... Lüzum 
görmiyenler... Lüzum görülmemiştir. Tümü hak
kında söz istiyen var mı? Yok. Maddelere geçil
mesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gürük Giriş Tarife Cetvelinin 28.08 pozisyonu
nun sonundaki ihtar hükmünün değiştirilmesine 
dair olan Bakanlar Kurulu Kararnamelerinin 

onaylanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 30 . 11 . 1960 tarihli ve 146 sa
yılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin, 
2 , 1 . 1961 tarihli ve 197 sayılı Kanunla değişik 
28.08 pozisyonunun ihtar hükmünün değiştirilme
sine dair ilişik 5 . 2 . 1962 tarihli ve 6/175 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, bu kararna
meye ekli kararın 2 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair olan ilişik 3 . 3 . 1962 tarihli ve fi/257 sayı
lı Kararname onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Olmadığına göre maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. - Bu kanun yayımı talihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

di ) 430 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sorum
dadır. 
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ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen!.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 

Açık oyların neticelerini arz ediyorum. 

10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. 
Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
larının ertelemesine ait kanunun oylamasına 95 
sayın üye katılmış, 59 kabul, 32 ret, 4 eekinser 
teklif kanunlaşmıştır. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek kanun tasarısının geçici 5 nci 
maddesinin oylamasına 96 sayın üye katılmış 92 
•kabul, 3 ret, 1 eekun«er, sal it çoğunluk sağlanmış
tır. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek kanun tasarısının geçici 6 nci 
maddesinin oylamasına 78 sayın üye katılmış, 69 
Ikabul, 9 ret. salt çoğunluk sağlaınatmatmışsa da işa-
ri oyla kabul edildiğinden madde ayrıca oylanmı-
yacaktır. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun tasarısının tümünün 
oylamasına 82 sayın üye katılmış 81 kabul, 1 ret 
yetersayı sağlanamadığından gelecek birleşimde 
tekrar oylarınıza arz edilecektir. 

Gündemde başka görüşülecek iş kalmadığı için 
oturumu 2 . 4 . 1964 Perşembe günü saat 15,00 o 
talik ediyorum, fYarın, yarın sesleri.) 

2 Nisan Perşembe günü saat 15,00 te toplan 
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,32 

..*.. >m< .̂ ..̂  
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10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. 
Ziraat Bankasına ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının ertelenmesine ait kanuna verilen oylann 

sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri özta§ 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 95 

Kabul edenler : 59 
Reddedenler : 32 

Çekinserler : 4 
Oya katıknıyanlar : 85 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere, Turan 

İZMİR 
Cahit Okur er 
Hilmi Onat 

edenler] 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi To'koğlıı 

KONYA 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

RİZE 
Necip Danışoğhı 

[Reddedenler] 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Melımet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Bankaya 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten 
Hulusi Söy]emezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

NEVŞEHİR 

1. Şevki Atasağun 

SÜRT 

Lâtif Aykut 

URPA 

Esat Mahmut Karakurt 
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Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 

Âmil Artus 
Hasan Ata'kan 
Ömer Ergün 

Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 

[Çekinserler] 

BURSA 

Şeref Kayalar 

MARDİN 

Abdülkerim Saraçoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hidayet Aydıner 

[Oya katılmty anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlıı 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğ\u 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

Mansur Ulusoy 
ANTALYA 

Mohrnet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Saaıalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayu? 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celi! Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad ITayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çuınrah (B.) 
Muhittin Kılıç. 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(İ-) 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu (I.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 
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[Açık üyelikler] 

Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 

İstanbul 
Samsun 

Yekûn 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısının geçici 5 nci 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür* 
Haydar Tunekanat 
Sıtkı TTlay 
Muzaffer Yurdaki ilet' 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Malip Avşar 
Mehmet. Ünaldı 
Sakıp önal 

AĞRI 
Voysi Yardımcı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Haınd i Oğuzbeyoğl u 
Hasan AH Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BÎTLtS 
Cevdet Geboloğlıı 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

maddesine verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : Q6 

Kabul edenler •. Q2 
Reddedenler : 3 
Çekinserler : 1 

Öjra katılmıyanlar : 84 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

(Salt çoğunluk sağlanmış! ir. 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gH 
Baki Güzey 
Şeıef Kayalar 
Oahİt Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
ffalit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alfı.eddin Çetin 

DENtZLÎ 
Cahit Akyar 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi fîcagük 

GİRESUN 
Mehmet tzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Ha Ut Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Etlıenı Menemencioğhı 
Rifat Öztiirkçine 
Nurullah Esat Sümer 

özel Şahingiray 
Sabahattin Tan m an 
Bero Turan 

IZMlR 
Gah it Oknrer 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Güle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Su a d Hayrı Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lfıtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Din ekli 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Refik (îlusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
M ıra İlâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
Necip Damşoğlıı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğltı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaioğhı 

TRABZON 
Şevket BuladoğJtı 
Yusuf Demir dağ 
Reşat Zaloğlıı 

TUNCELİ 
Mehmet Alı Demir 

URPA 
Vasfı Gerger 
Esat Malım ut K a raku r 

VAN 
Faruk İşık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

O. BAŞKANINCA SE-
ÇİLEN ÜYELER 

Âınıil Artus 
Hasan Alakan 
Hidayet Aydın er 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 

NEVŞEHİR 
1. ,Ş. Ataisağuîi 

[Reddedenler] 
SİVAS 

Rifat öçten 
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YOZGAT 
Sadık Artukraae 



TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Iııce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etfeer 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (İ. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
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[Çekinser] 

UŞAK 
Kâmil Cogkunoğlu 

[Oya ka 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLÜ 
Rahmi Arıkaıı 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V. 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ha mit Tigıvl 

(J:ÎJjk. V.) 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğl u 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertnğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat, Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Oolil Oevherioğlu 

tümıyanlar] 
İZMİR 

İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

) Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpak!ıoğlu 
KIRKLARELİ 

A lı m et Naci Arı 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KONYA 

Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut (1.) 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Niivit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskendeı- (B) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Sa raeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

[Açık üyelikler] 

NIGDE 
izzet Geneı* 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulıı (I.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tökgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğl ti 
Ragıp Uner 
Nevzat Sen gel 
Adil Ünlü 

(jorum 
Eskişehir 
Hakkâri 

İstanbul 
Sara sun 

Yekûn 

>>«<< 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısının geçici 6 ncı 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABÎÎ ÜYE 
Osman Koksal 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Bankaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

TABU tJYELER 

Suphi Karaman 
Sami Küçük 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 78 

Kabul edenler : 69 
Reddede nler : 9 

Çekinse rler : 0 
Oya katılmıya nlar : 102 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
ERZİNCAN 

| Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Nihat Pasinli 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
GİRESUN 

Mehmet îzmen 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tartman 
Berç Turan 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

[Redde 

Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lııtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MAEAŞ 
Cenap Aksu 

1 MUĞLA 
Mu alla Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bavlı an 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğiu 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

denler] 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
KONYA 

Mustafa Dinekli 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakun 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
A 1 •J» T71 • 1 w 

Akif Eyıdogan 
Tevfik înci 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Ata'kan 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 

— 656 — 



O. Senatosu B : 56 31 . 3 . 1964 O 
[Oya kahlmıyanlar] 

TABIÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mueip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Kara veli oğlu 
(i. ü.) 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özka-
ya 
S'tkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rnsim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağiayangi 
Baki Güzey 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrcl 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğiu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalaıı 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

[Açık ü, 
Çorum 1 
Eskişehir 1 
fFakkâri 1 
İstanbul 1 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Şevket Akyürek 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 

•t—
i 

A. Bahattin Özbek 
MALATYA 

Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit YetMn 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

yetikler] 
i Samsun 1 

_ 
Yekûn 5 

Abdülkerira Saraçoğlu 
MUŞ 

İhsan Akpolat 
NEVŞEHİR 

ibrahim Şevki Atasağur 
NİĞDE 

izzet Gener 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu (t.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmı üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Ün er 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

»•<i 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanununa ek kanun tasarısının tümüne 

verilen oyların sonucu 
(Yeter sayı yoktur.) 

185 
82 
81 

1 
0 

08 
5 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılnııyanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tıınçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 
Galip Avşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlıı 

AMASYA 
Macit Zeren 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayangi 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasiııli 

ESKİŞEHİR 
G-avsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halil Zarbun 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

Bere Turan 
İZMİR 

Nevzat Özerdendi 
KARS 

Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
ftii'at özdeş 
İmi ti To'kuğlu 

KONYA 
Mustafa Diııekli 
Muammer Obıız 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu-

MUĞLA 
Mualla Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. S. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
| Suphi Batur 

[Reddeden] 
BURDUR 

Hüseyin Otan 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hulusi Söyleme/oğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Denıirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğhı 

VAN 
Faruk İşık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 

— 658 



O. Senatosu B : 56 31 . 3 . 1964 
[Oya katı Imıy anlar] 

0 :1 

TABtt ÜYELER 
Ekrem Acuncr 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıauullah Celebi 
Vehbi Ersii 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
.Mehmet özgünes 
Mehmet Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Beka t a 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Ornay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet, llkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. 0.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Kadri öztaş 
BİLECİK 

Talât Oran 
BOLÜ 

Rahmi Arıkan 
Sırrı UzımhasaııoğJu 

ÇANKIRI 
Jtazım Dağlı 
(Bsk. V.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 
îlısan Hamit Tigrel 
(B.şk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Baııguoğhı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Oiray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa • 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
Nizaıııettin özgül 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyiirek 
CeLil Cevherioğhı 

İZMİR 
İzzet Biıand 
Ömer Lûtt'i Bozcalı 

Enis Kansu 
Cahit Oku re r 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet N us ret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Cumralı (İt.) 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 
(İ.) 
A. Bahattin ödbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuhınay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

[Açık üyelikler] 

1 | fstaııbul 
Samsun 

NİĞDE 
İzzet (fener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu (1.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Ceınalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

StVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Esat Malım ut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkarın 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Enver K5k 
Satar Kurutluoğlu 
Ragıp ÜDer 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünî"« 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ELDÎAl/TINCI BlRLEŞÎM 

31.3.1964 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu (üyeleri Mehmet 

İlkuçan ve Mehmet ZeM Tulunay'a izin veril
mesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi (3/300) 

2. .— İki aydan fazla izin alan C. Senatosu 
Antalya Üyesi Mehmet llkuçan'ın tahsisatının 
verilebilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi (3/301) 

3. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

H 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in Türk ekonomisinin bugün
kü durumuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/243) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geıboloğlu'nun, Bitlis Baykan Hidro -
Elektrik projesine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/248) 

3. — (Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi (Meh
met Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitüsü 
öğretmenlerinden ıSadrettin Gülsaran hakkında 
açılan tahkikata dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/249) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, Kastamonu'da kurulması 
düşünülen kâğıt fabrikasına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/260) 

5. — Cumhuriyet iSematosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, Devrekani ovasından 
geçen sudan faydalanılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Tarım ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlarından sözlü sorusu (6/251) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, bugüne kadar Batı ülke
lerine tahsile gönderilmiş olan öğrencilerimize 

dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/253) 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 
X 1. — 10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinden müte
vellit T. C. Ziraat (Bankası ve Maliye Bakan
lığına olan borçlarının ertelenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/426; C. Senatosu 2/120) (S. Sa
yısı : 429) [Dağıtma tarihi : 17 . 3 .1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Evlilik dışı çocukların tanınmalarını 
kabule yetkili (makamların yetkilerinin genişle
tilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısınır 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/233; C. Senatosu 1/367) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 11.3.1964] 

X 2. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen teslilhat 
kredilerinin mahsup şekli hakkrnıdaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan (metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân iko-
misyonları raporları (M. Meclisi 1/214; C. Se-

(Devamı arkada) 



natosu 1/363) (S. ıSayısı : 426) [Dağıtana tari
hi : 16.3.1964] 

3. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları öğrencileri hakkındaki kanun tasarısı
nla Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/263; C. Senatosu 1/350) (S. Sayısı : 427) 
[Dağıtma tarihi : 16.3.1964] 

X 4. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.08 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün de
ğiştirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu Ka
rarnamelerinin onaylanması hakkındaki kanun 

tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
işler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/225; C. Senatosu 1/366) (S. Sa
yısı : 430) [Dağıtma tarihi : 17. 3 .1964] 

X 5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyeti Senatosu Millî Savunma, Malî ve 
İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/505; C. Senatosu 1/389) 
(S. Sayısı: 433) [Dağıtma tarihi : 24.3.1964] 
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Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 Z 0 

Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yet
kilerinin genişletilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi 

1/233; C. Senatosu 1/367) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 227) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 . 1 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2480-11909 

( r A I l i r i Û Y E T SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 1 . 1964 tarihli 37 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edi
len, evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilme
si hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet .Meclisi Balkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 20 . 6 . 1962 tarihimle Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genci 
Kurulun 5 . 9 . 1963, 20 ve 21 . :/ . 196-1 tarihli 131, 36 ve 37 nci birleşimlerinde görüşülerek ka
bul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 227) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 31 . 1 . 1964 
Temıtma Komisyonu 
Esas No. : 1/367 
Karar No. : 37 

Yüksek Başkanlığa 

Evlilik dışı gocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi 
lıakkuıdaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ilgili 'bakanlık 
temsilcilerinin iştiraki ile komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi:. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakere neticesinde gerekçede belirtilen hususlar komisyonu
muzca da yerinde görülmüş ve Millet Meclisi (ienet Kurulunun 21 . 1 . 1964 tarihli 37 nci Bir
leşiminde tasvip gören metin aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna tevdi buyurulnuık üzere Yüksek Başkanlığa sunu

lup. 
Başkan 

H. 0. Bekata 

Afyon K. 
('. T. Karasapan 

İstanbul 
S, T anman 

Sözcü 
Samsun 

E. Tevetoğlu 

Aydın 
7. C. Ege 

Kocaeli 
U. Özdeş 

Kâtip 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Giresun 
N. Orîıon 

Konya 
){. Obuz 

Tabiî Üye 
8. O'Kan 

tstanbul 
E. Menemencioğlu 

TTrfa 
E. M. Kar ahiri 

İçimleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/367 
Karar No. : 53 

Yüksek Başkanlığa 

28 . 2 . 1.964 

Evlilik dışı çocukların tanınmalarını 'kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi hak
andaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanan tasarısnım, Millet Meclisi Genel 
Kurulunun 21 . 1 . 1964 tarihli 37 nci Birleşiminde kabul edilen metni; Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma Komisyonunun raporu ile birlilrte, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Konıisyoııumuzda 
görüşüldü. 

Milletlerarası şahsi haller komisyonuna üye olan memleketimiz; işbu sözleşme ile, vatandaşları
mıza, .Âkıd devletler ülkelerinde de, evlilik dışı çocukları tanıma imkân ve Ikolaylığnu sağlamakta 
olup, iç hukukumuzla da çelişen bir hükmü bulunmadığı Hükümet temsilcilerinin vâki izahatların
dan anlaşılması neticesinde, Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin aynen kabulüne karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi buyurnlnıak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Muğla Ordu Sivas Tabiî Üye 

/ / . Mente§eoğlu E. Ayhan Z. Önder O. Koksal 

Antalya 
M. özer 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

İzmir 
ö. JJ. Bozcalt 

Zonguldak 
,4. Eyidoğan 

Kati}) 
Sivas 

Z. Önder 

Kars 
T. Göle 

Maraş 
N. Evliya 

C. Senatosu (S . Sayısı : 423 ) 



Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Ö . 3 . 1964 

Esas No. : 1/367 
Karar No. : 90 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 21 Ocak 1964 tarihli 37 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy 
ile kabul edilen. Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkıntlald Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Millet 
Meclisi Başkanlığının 24 Ocak 1964 tarihli 2480 - 11909 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına tevdi olunmakla Komisyonumuzun 5 Mart 1964 tarihli Birleşiminde Hükümet adına 
içişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcileri hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun tasarısının gerekçesi ve tasarıya esas Sözleşme hakkında Hükümet temsilcilerinin ver
miş oldukları izahatı mütaakıp kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni reye* vaz'-
edilmiş ve bu metin aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. »S'. Sarıgöllü 

Konya 
M. Obuz 

İmzada bulunmadı 

Sözcü 
Tokat 

Z. Betil 

Kâtip 
Kastamonu 

A. N. Tuna 
Bursa 

Ş. Kayalar 
İmzada bulunamadı 

Tekirdağ 
S. Üren 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
C. Bulak 

İmzada bulun: mad 

K. 

1 

Uşak 
Coşkunoğlu 

R 
Sivas 
. Öçten 

0. Senatosu (S. Sayısı : 42Û ) 



_ 4 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Evlilik dışı çocukların tanınmalarım kabule, yet
kili makamların yetkilerinin genişletilmesi hak

kındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 14 Eylül 1961 tarihinde Ro-
ma'da imzalanan ilişik «Evlilik dışı çocuklann 
tanınmalarını kabule yetkili makamların yetki
lerinin genişletilmesi hakkında Sözleşme» nin 
onayflanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun /ayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini İç
işleri ve Dışişleri Bakanları yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonunun kabul ettiği metin 

Evlilik dışı çocuklann tanınmalarını kabule yet
kili makamların yetkilerinin genişletilmesi hak

kındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna, dair kanun tasarısı 

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

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

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

0. rfoııalosu (S. Sayısı : 42S ) 



Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Evlilik dışı çocukların tanınmalarım kabule yet
kili makamların yetkilerinin genişletilmesi hak

kındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı 

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

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

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

Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yet
kili makamların yetkilerinin genişletilmesi hak

kındaki Sözleşmenin, onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul olu-
nan metnin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul olu
nan metnin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul olu
nan metnin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 42Û ) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği Sözleşme) 

EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARIN TANINMALARINI KABULE YETKİLİ MAKAMLARIN 
YETKİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME 

Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu Üyesi olan Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya 
Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kıralhğı, İtalya Cumhuriyeti, 
Lüksemburg Büyük Dukalığı, Holânda Kırallığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetleri, vatandaşlarının evlilik dışı çocuklarını, kendi ülkelerinde tanır gibi, diğer Âkıd 
Devletler ülkelerinde tanımalarına müsaade olunması ve bu hususta gereken kolaylığın gösteril
mesi arzusu ile hareket ederek aşağıdaki hükümlerde mutabakata varmışlardı!'. 

Madde — 1. 

Bu Sözleşmeye göre, bir kişinin evlilik dışı bir çocuğun babası olduğunu beyan etmesine «ne
sepli tanıma» veya «nesepsiz tanıma» denir. Bunlardan birincisinde, tanıma beyanında bulunan 
kimse ile tanınan çocuk arasında hukukî bir nesep bağı teessüs eder, ikincisinde ise böyle bir bağ 
teessüs etmez. 

Madde — 2. 

Mevzuat sadece nesepsiz tanımayı kabul eden Âkıd Devletler ülkelerinde, mevzuatı nesepli 
tanımayı kabul eden diğer Âkıd Devletler vatandaşları nesepli tanıma, yapabilirler. 

Madde — 3. 

Mevzuatı sadece nesepli tanımayı kabul, eden Akıd Devletler ilkelerinde, mevzuatı nesepsiz 
tanımayı kabul eden diğer Âkıd Devletler vatandaşları nesepsiz tanımada bulunabilirler. 

Madde — 4. 

2 ve 3 ııcü maddelerde tanıma beyanları mahallî kanunların tâyin ettiği resmî şekilde şahsi 
haller memurları veya yetkili diğer makamlar tarafından kabul edilir. Bu beyanlarda beyanda 
bulunan kişinin vatandaşlığının zikri gerekir. Bu beyanlar, beyanda, bulunan kişinin memleke
tinin yetkili makamı önünde yapılmış beyanlar değerindedir. 

Madde — 5. 

2 ve 3 neü maddelerde derpiş olunan beyanları ihtiva eden ve bunları veren makamların mü
hür ve imzasını taşıyan belgelerin tasdikli örnek veya. özetleri Âkıd Devletler ülkesinde her türlü 
tasdikten muaftır. 

.... f ^ ^ * p w MndcU — 6. 

Bu Sözleşme onaylanacak ve onaylama belgeleri tsvicre Federal Konseyine tevdi olunacaktır. 
Federal Konsey, Âkıd Devletlerle Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu Genel Sekreterliğini, her 
onaylama belgesinin tevdiinden haberdar edecektir. 

Madde — 7. 

Bu Sözleşme, yukardaki maddede bahis konusu edilen onaylama belgelerinden ikincisinin tev
diini kovalıyım otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. 

Sözleşme, bunu sonradan onaylıyan her imzacı Devlet için, onaylama belgesinin tevdiini kova
lıya n otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. 

C. Senatosu, ( S. Sayısı : 423 ) 
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Madde — 8. 

Bu Sözleşme, her Âkıd; Devletin anavatan topraklarının bütününde kendiliğinden uygulanır. 
Her Âkıd Devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden bir veya birkaçında 

yahut milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sağlanan Devlet veya ülkelerde de uygula
nacağını, imza, onaylama, katılma anında veya daha sonra, İsviçre Federal Konseyine yapacağı 
tebliğ ile beyan edebilecektir. İsviçre Federal Konseyi, her Âkıd Devleti ve Milletlerarası Şahsi 
Haller Komisyonu Genel Sekreterliğini, bu tebliğden haberdar edecektir. Bu Sözleşme hükümleri 
tebliğnamenin İsviçre Federal Konseyince alınmasını kovalıyan altmışıncı gün, anılan tebUğname-
de zikredilen ülke veya ülkelerde uygulanacaktır. 

Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki hüküm gereğince bir beyanda bulunmuş olan her Devlet daha 
sonra her hangi bir anda, İsviçre Federal Konseyine göndereceği bir tebliğ ile, bu Sözleşmenin 
beyannamede zikredilen Devlet veya ülkelerin bir veya birkaçında uygulanmasına son verildiğini 
beyan edebilir. 

İsviçre Federal Konseyi, her Âkıd Devleti ve Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu Genel 
Sekreterliğini, bu yeni tebliğden haberdar edecektir. 

Sözleşmenin uygulanması, bahis konusu tcbli^atnamenin İsviçre Federal. Konseyince alınmasını 
kovalıyan altmışıncı gün bahis konusu ülkede son bulacaktır. 

Madde — 9. 

Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu üyesi olan her Devlet bu Sözleşmeye katılabilir. Katıl
mak istiyen Devlet, bu niyetini, İsviçre Federal Konseyine tevdi edilecek bir belge ile tebliğ eder. 
Konsey bu katılma belgesinin tevdiinde üye -Devletler ile Milletlerarası Şahsi Halici' Komisyonu 
Genel Sekreterliğini keyfiyetten haberdar eder. Sözleşme, katılan Devlet için. katılma belgesinin 
tevdiini kovalıyan otuzuncu gün yürürlüğe girer. 

Katılma belgesinin tevdii, ancak bu Sözleşr enin yürürlüğe girmesinden sonra, mümkün ola
bilir. 

Madde — 10. 

Bu Sözleşme değişikliğe tabi tutulabilir. 
Değişiklik teklifi İsviçre Federal Konseyine yapılır. Federal Konsey de keyfiyeti Âkıd Dev

letlerle Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu Genel Sekreterliğine tebliğ eder. 

Madde — 11. 

Bu Sözleşme, 7 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı tarihten itibaren on yıllık bir süre için 
muteberdir. 

Sözleşme, fesih ihbarı olmadıkça, on yıldan on yıla kendiliğinden yenilenir. 
Fesih ihbarı, keyfiyetten diğer bütün Âkıd Devletlere ve Milletlerarası Şahsi Haller Komis

yonu Genel Sekreterliğine bilgi verecek olan İsviçre Federal Konseyine, sürenin bitiminden en 
az altı ay evvel yapılmış olmalıdır. 

Fesih keyfiyeti, sadece fesih ihbarında bulunan devlet hakkında hüküm ifade eder. Sözleşme 
diğer Âkıd Devletler için yürürlükte kalır. 

Usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan ve imzaları aşağıda bulunan temsilciler Sözleş
meyi imzalamışlardır. 

G. Senatosu ( S. Sayısı : 423 ) 
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14 Eylül 1961 günü Roma'da, İsviçre Federal Konseyi arşivlerine tevdi olunmak üzere bir 
nüsha halinde düzenlenmiş olup aslına uygunluğu onaylı birer kopyası diplomatik yolla her 
Âkıd Devlet ve Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu Genel Sekreterliğine gönderilecektir. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına : 
Dr. M. Klaiber 
Dr. Ffans G. Ficker 

Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti adına. : 
Belçika Kırallığı Hükümeti adına : 

Rob er t Vaes 
«# 

Fransa Cumhuriyeti TTükünıeli adına : 
Guy Deltel 

Yunanistan Kırallığı Hükümeti adına : 
Cl. Syndicas 

İtalya Cumhuriyeti Hükümeti adına : 
Carlo Russo 

Liiksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti adına : 
Holânda Kırallığı Hükümeti adına : 

«Holânda ile Surinam ve Holânda Aııtilleri arasında âmme hukuku bakımından mevcudolan 
eşitlik muvacehesinde, Sözleşmede gecen .Anavatan» ve «Anavatan dışı topraklar» de
yimleri, Holânda Kıratlığı bakımından «Avrupa Ülkesi» ve «Avrupa dışı ülkeler» anlamına 
alınacaktır.» 

P. J. Kmıtrr 
Tlı. vatı Sassc-

Isviere Konfederasyonu Hükümeti adına : 
Dr. Ernst Götz 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına ; 
M. Kenonoğlu 

Ç). Senatosu ( S. Sayısı : 423 ) 



Bonem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve Fransa hükümetlerinden temin 
edilen teslihat kredilerinin mahsup şekli hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (M. Meclisi 1/214; C. Senatosu 1/363) 

(Kot : M. Meclisi S. Sayısı : 216) 

Millet Meclisi 
G,enel Sekreterliği 24 . 1 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3428 -11593 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 1 . 1964 tarihli 37 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
1938 - 1939 yıllarımda İngiltere ve Fransa hükümetlerinden temin edilen teslihat kredilerinin 
mahsup şekli hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulm,uştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not :Bu tasarı, 13 . 6 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 27 . 6,5 . 9 . 1963 ve 20, 21 . 1 . 1964 tarihti 103, 131, 36 ve 37 nci birleşimlerinde görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 216) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 4 . 2 . 1964 

Esas No. : 1/363 
Karar No. : 27 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2L . 1 . 1964 tarihli 37 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve Fransa hükümetlerinden temin, edilen teshilât kredilerinin 
mahsup şekli hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyo
numuzun 4 . 2 . 1964 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, havalesi gereğince Dışişleri, 
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Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi Duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar 
verilmiştir. 

Başkan 
Tabiî Üye 
F. Özdilek 

Bingöl 
8. Topçuoğlu 

0. 

Başkanvekili 
Cumhurbaşkanınca ' 

Manisa 
, Süersan 

İV. Özdeniz 

Ankara 
M. TTlusoy 

H. 

3. Ü. 

Sivas 

M. 

Söylemezoğh 

Sözcü 
Samsun 

C. Tohgöz 

Denizli 
Emin Durul 

\ı 
Zonguldak 

T. İnci 

Kâtip 
Çanakkale 
Â. Aksoy 

Manisa 
E. Açar 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Esas No: 1/363 
Karar No: 41 

2 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve Fransa hükümetlerinden temin edilen teslihat kredilerinin 
mahsup şekli hakkındaki kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuz
da tetkik ve müzakere edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda gerekçede belirtilen hususlar komisyonumuz
ca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 21 . 1 . 1964 tarihli 37 nci Birleşiminde 
tasvip gören metin aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
II. O. Bekata Samsun Tabiî Üye Tabiî Üye 

F. Tevetoğlu A. Yıldız 8. O'Kan 

Cumhurbaşkanınca S. 
C. Açtkalın 

istanbul 
E. Menemencioğlu 

Ü. Afyon K. 
C. T. Karasapan 

İstanbul 
8. T anman 

E. 
Urfa 

Aydın 
/. C. Ege 

Kocaeli 
R. özdeş 

M. Karakurt 

Giresun 
8. Orhon 

Konya 
M. Obuz 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 426 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/363 
Karar No: 26 

12.3 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

'Millet Meclisinin 2 1 . 1.1964 tarihli 37 ned Birleişimiiıude g-örüışiü'lerek açık oy ile 'kaJbul eJdilen 
«1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve Fransa hükümetlerinden temin edilen tesliihalt kredilerinin 
maJhteup şielkli haikikımdalki kanun taısanısı» Komiısyıonu'muzun 12 .3 .1964 tarulhli toplantısında ilgili 
hıüMiıneit temsilcilerinin iştirakleriyle tetMk ve .müzalkere eldildi, 

Tasarı gerekiçeisinidıe tafsiien izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da uygun göralm'üş ve 
Millet Meclîsi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kaibulün'e karlar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilraelk üzere Yüksek Baışlkanlığa sunulur. 

Başlkan 
Denizli 

C. Akyar 

Van 
F. İşık 

L. 
Siirt 
Aykut 

Sözdü 
Muş 

/ . Akpolat 

Kayseri 
H. DikeçUgil 

Kâtip 
İçel 

(L T. Okyayuz 

Konya 
A. Onar 

K 
Niğde 

. Bayhan 

Burdur 
H. Otan 

Ordu 
Ş. Koksal 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 426 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

.1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve Fransa Hükü
metlerinden temin \edilen teslihat kredilerinin 

mahsup şekli hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3525 ve 4171 sayılı kanun
larla tasdik edilen anlaşmalar mucibince İn
giltere Hükümetinden (sağlanan 6 milyon ve 
Fransa ve İngiltere hükümetlerinden temin edi
len 25 milyon sterlinlik teslihat ve malzeme 
kredilerinden henüz mahsupları yapılmamış 
olan ve tutarları 1959 mâlî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununun (B) işaretli cetveline 
(İstikrazlar hâsılatı) gelir ve (A/2) işaretli cet
velin Millî Müdafaa Vekâleti kısmının so
nunda açılmış bulunan özel fasla tahsisat kay
dedilmiş bulunan mebaliğ, Muhasebi Umumiye 
Kanununda derpiş edilen vesaik aranmaksızın 
mahsubedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Millî Savunma Bakanları yürütür. 

4 — 
Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve Fransa Hükü
metlerinden temin edilen teslihat kredilerinin 

mahsup §ekli hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 426) 
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Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta

nıtma Komisyonunun kabul ettiği metin 

1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve Fransa Hükü
metlerinden temin edilen teslihat kredilerinin 

mahsup şekli hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve Fransa Hükü
metlerinden temin edilen teslihat kredilerinin 

mahsup şekli hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
l e n i nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

«•» 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 426 ) 





Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Millî Savunma Bakanlığı Orta sanat okulları öğrencileri hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(M. Meclisi 1/263; C. Senatosu 1/350) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 219) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 1 . 1964 

Ka n u n la r Mü d ü rlüğü 
Sayı, : 276» - 13999 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 1 . 1964 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek işari oy ile kabul edilen, 
Millî Savunma Bakanlığı Orta Sanat okulları öğrencileri hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur, 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 3 . ,9 . 1962 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27 . 6 . 1963, 5.9,. 1963, 20 . 1 . 1964 tarihli 103, 131 ve 36 ncı Birleşimlerinde görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 219) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 1.2. 1964 

Esas Nu: 1/350 
Kurar No: 26 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 1 . 1964 tarihli o(> ncı Birleşiminde görüşülerek işari oy ile kabul edilen, 
Millî Savunma Bakanlığı Orta Sanat Okulları Öğrencileri hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakan
lıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle komisyonumuzun 4 . 2 . 1964 tarihli Birleşiminde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Tasan gerekçesinde tai'silen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da'uygun görülmüş ve Mil
let Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kalnılüne, havalesi gereğince Bütçe ve 
Plân Komisyonuna tevdi buyuru]inak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Kâtip 
Çanakkale 

,î. Ak soy 
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Ankara 

M. Ulusoy 

Manisa 
0. Süersan 

Bingöl 
8. Topçuoğlu 

Sivas 
//. Söylemezoğlu 

Denizli 
M. E. Durul 

Zonguldak 
T. İnci 

Manisa 
E. Açar 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân 

Komisyonu 
Esas No. : 1/350 
Karar No. : 24 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

12 . 3 . 1964 

Millet Meclisinin 20 . 1 . 1964 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek işari oy ile kabul edilen 
«Millî (Savunma Bakanlığı orta sanat okulları hakkında kanun tasarısı» Komisyonumuzun 1 2 . 3 . 1964 
tarihli toplantısında .ilıgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi: 

Tasarı gerekçesinde tafsilen İzahı yapılan hususlar Komisyonumuzca ela uygun görülmüş ve 
Millet Meclisi Oenel Kurulunca kabul edilen metnin aynen 'kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa, sunulur. 

Bu kanunda başkan Bu kanunda sözcü 
Denizli 

C. Akyar 
Muş 

/. Akpolat 

Kati]) 
îoel 

C. Okyayuz 
Burdur 

/ / . Otan 

Van 
F. Istk 

Kayseri Konya 
Temenni hakkım mahfuzdur A. Onar 

II. Dikecligil 

Ordu 
S. Koksal 

Siirt 
L. Aykut 

Niğde 
K. Baykan 

C. Senatosu (S . Sayısı : 427 ) 
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MİLLET MECLÎSİNİN 

KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Millî Savunma Bakanlığı orta 
sanat okulları öğrencileri 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savun
ma Bakanlığı işyerlerine kali
fiye işçi yetiştirmek üzere, ka
ra, deniz ve hava orta sanat 
okullarına beş sınıflı okul me
zunlarından öğrenci alınır. 

MADDE 2. — Orta sanat 
okulları yatılı olup öğrencile
rin, (okuma, yazma, yatma, 
yedirme, giydirme, tedavi ve 
sair) masrafları askerî orta
okul öğrencileri gibi Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinin il
gili tertiplerinden karşılanır. 

MADDE 3. — Okulun eği
tim süresi üç yıl olup okulu 
bitirenler, gösterilecek işyerin
de 6 yıl mceburi hizmete tabi 
tutulur. 

MADDE 4. — Okuldan me
zun olanlara Millî Savunma 
Bakanlığı işyerleri ve işçi sta
tüsü ve işçi ücret baremi uygu
lanır. Okulda muvaffak olamı-
yanlar ve çeşitli sebeplerle 

*okuldan çıkarılanlar hakkında 
5401 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 5. — Tahsilini ik
mal* ettikten sonra gösterilecek 
işyerinde hizmet kabul etmi-
yenler ile mecburi hizmetlerini 
yerine getirmiyenlere okul dev-
resince Devletçe yapılan bilû
mum masraflar mukavelesi ge
reğince bir buçuk misli olarak 
faizi ile birlikte ödettirilir. 

Ancak, mecburi hizmetleri
nin bir kısmını ifa etmek sure
tiyle ayrılacaklar hakkında 

MİLDİ SAVUNMA KOMİS
YONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Millî Savunma Bakanlığı orta 
sanat okulları öğrencileri 
hakkındaki kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

Senatosu ( S. Sayısı : 427 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİS
YONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Millî Savunma Bakanlığı orta 
sanat okulları öğrencileri 
hakkındaki kanun tasarım 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

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

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

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

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



MÎLLET MECLİSİ 

hizmet seneleri nazara alına
rak masrafları bir. nisbet dâhi
linde tenzil edilerek ödetilir. 

MADDE 6. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun 
hükümlerini Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

MİLLÎ SAVUNMA KO. BÜTCH VE PLAN KO. 

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

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabul edilen 7 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabul edilen 7 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

<•» ! • • 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 427 ) 



Topi** : s CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 d U 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.08 pozisyonunun sonundaki ihtar 
hükmünün değiştirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 1/225; 

C. Senatosu 1/366) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 120) 

M İllet MecU&i 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 24 . 1 . 1964 
Sayı: 2465 -11841 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 1 . 1964 tarihli 37 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edi
len, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.08 pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiştirilme
sine dair olan Bakanlar Kurulu Kararnamelerini ı onaylanması hakkındaki kanun tasarısı, dosya
sı île birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 18 . 6 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmi§ ve Genel Ku
rulun 27 .6 . 1963, 5.9. 1963, 20 ve 21 .1 . 1964 tarihli 103, 131, 36 ve 37 nci Birleşimlerinde 
görü§ührek kabul edümiğtir. (Millet Mecl/isi 8. Sayısı: 120) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Muit ve iktisadi İşler Komisyonu, 3.3. 1961 
Esas No. 1/366 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük giriş tarife cetvelinin 2S.Ü8 pozisyonunum sonundaki ihtar 'hükmünün değiştirilmesi
ne dair olan {Bakanlar Kurudu kararnamelerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı, komis
yonumuzun 27.2.1964 tarihli toplantısında -ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tet
kik ve müzakere 'edildi. 

Tasan gerekçesinde belirtileri hususla** ve buna mütedair Bakanlık temsilcilerinin ver-
dikleri tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek bahis konusu kanun 
tasarısı Mîllet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve ekseriyette kabul edil
miştir. 



Havalesi gereğince O. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Malî ve İktisadi işler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
II. A. T ürker 

Sözcü 
Gaziantep 

Z. İslâm 

Adana Manisa 
Söz hakkım mahfuz Söz hakkım mahfuzdur 

M. Ü naldı R. Ulusoy 

Trabzon Sinop tzınir Cumhurbaşkanınca S. ü, 
8. Buladoğlu Söz hakkımı mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur E. Kök 

S. Battır E. Kamu 

Aınlkara 
R. Etker 

Saansun 
C. Bulak 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/366 
Karar No: 29 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

.12 . 3 . 1961 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 . 1 . 1964 tarihli ve 37 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edi
len «Gümıük Giriş Tarife cetvelinin 28.08 pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiştirilme 
sine dair olan Bakanlar Kurulu kararnamelerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı» komisyo
numuzun 12 . o . 1964 tarihli toplantısında ilgili bakanlıklar temsilcilerinin huzurlarında tetkik vf. 
müzakere edildi : 

Tafsilen gerekçesinde yapılan hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen metin aynen ve oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu kanunda Başkan 
Denizli 

(7. Akyar 

Van 
F. Işık 

Bu kanunda Söz 
Muş 

/. Ahpolat 

Kayseri 
/ / . JHkeçligil 

cü 

L. 
Siirt 
Aykut 

Kâtip 
İçel 

0. Okyayuz 

Konya 
A. Onar 

Burdur 
II. Otan 

Ordu 
S. Koksal 

(l Senatosu (S. Sayısı ; 430 ) 



MÎLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Gümrük Giri§ Tarife Cetvelinin 
28.08 pozisyonunun sonundaki 
ihtar hükmünün değiştirilmesi
ne dair olan Bakanlar Kurulu 
Kaı 'amam e le rinin o nay lanması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30.11.1960 
tarihli ve 146 sayılı Kanuna 
ekli Gümrük Giriş Tarife Cet
velinin, 2.1.1961 tarihli ve 
197 sayılı Kanunla değişik 
28.08 pozisyonunun ihtar hük
münün değiştirilmesine dair ili
şik 5.2.1962 tarihli ve 6/175 
sayılı Bakanlar Kurulu Karar
namesi ile, bu kararnameye 
ekli kararın 2 nci maddesinin 
kaldırılmasına dair olan ilişik 
3.3.1962 tarihli ve 6/257 sa
yılı Kararname onaylanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MALİ VE İKTİSADİ İŞLER 
'KOMİSYONUNUN Kajbul 

ETTİĞİ METİN 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil 
mistir. 

BÜTÇE VE PLÂN WOMl& 
YÖNÜNÜN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

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

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

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
28.08 pozisyonunun sonundaki 
ihtar hükmünün değiştirilmesi
ne dair olan Bakanlar Kurulu 
Kara mamelerinin onaylanması 

hakkında kanun tasarısı 

Gümrük Giri§ Tarife Cetvelinin 
28.08 pozisyonunun sonundaki 
ihtar hükmünün değiştirilmesi
ne dair olan Bakanlar Kurulu 
Kararnamelerinin onaylanması 

i hakkında kanun tasarısı 

0. Senatosu (S. Sayısı : 430) 
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Karar sayısı: 6/175 

Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi Bakanlıklarınca müştereken hazırlanan 
5383 sayılı Gümrük Kanununa ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.08 pozisyonunda değişiklik 
yapılması ve buna müteferri hususlar hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması; Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının 17 . 1 . 1961 tarihli ve 13927 sayılı yazılı üzerine, 197 sayılı Kanunun 8 ncü 
maddesine dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 5 . 2 . 1962 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

KABAK 

1. A) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.08 pozisyonunun sonundaki ihtar hükmü aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«İhtar : Hükümetçe belirtilecek şartlara uymayı Sanayi Bakanlığına karşı yazılı olarak taah-
hüdedecek yerli suni gübre fabrikalarının ihtiyaçları için doğrudan doğruya kendileri tarafından 
adı geçen Bakanlığın müsaadesi ile hariçten getirilecek sülfrik asit vergiye tabi tutulmaz.» 

B) Yukarıki bendle değiştirilen ihtar hükmündeki inik vergi haddinden faydalanabilmeleri 
için suni gübre fabrikalarının, 

a) Tarım ve Sanayi Bakanlıklarının müştereken tesbit ederek kendilerine bildireceği normlara 
uygun terkip ve vasıfta gübre imal etmeleri, 

b) Bu gübreleri, adı geçen Bakanlıkların müştereken normal sayacakları bir fiyat ile satma
ları, 

c) Yıllık imalât miktarlarını her iki bakanlığın müştereken tâyin edeceği seviyenin altına dü
şürmemeleri ve ihtiyaçları zamanında karşılıyacak bir istimal temposuna uymaları, 

şarttır. 
d) Sanayi Bakanlığınca, ihtarda belirtilen müsaadenin verilmiş olması, bu şartların yerine 

getirilmiş olduğuna delil sayılır ve asit sülfrik ithalâtı sırasında ithal vergileri veya dâhilde imal 
olunan benzerinin, imalâtı yapan müesseseler tarafından, yukardaki şartları haiz yerli suni gübre 
fabrikalarına teslimi sırasında 6802 sayılı Gelir Vergileri Kanununun 4 ncü maddesinin «j» fık
rası hükmü gereğince istihsal Vergisi muaflığı uygulanmasında sözü edilen şartların yerine geti
rilmiş olduğunun, gümrük idareleri ve vergi dairelerince, ayrıca tevsiki istenmez. 

C) Suni gübre fabrikalarının bu vecibelerine karşılık, Tarım ve Sanayi Bakanlıkları, fabrika
ların (B) bendindeki taahhütlerini yerine getirmelerini kolaylaştırmak üzere : 

a) Suni gübre ithalâtını, yerli suni gübre ile karşılanamayacağına müştereken karar verecek
leri miktar ile mahdut tutacak ve her ithal ihtiya cim birlikte tesbit ederek ithal müsaadelerini bir
biri ile istişare etmek suretiyle vereceklerdir. 

b) Her iki Bakanlık müştereken yapacakları teşebbüslerle, Zirai Donatım Kurumu, şeker şir
ketlerini, tarım kooperatiflerini, yıllık suni gübre imalâtına ait siparişlerini büyük kalemler halin
de yerli suni gübre fabrikalarına yapmaya davet edeceklerdir. 

c) Her iki Bakanlık yerli asit sülfiriğin Etibank tesislerinden suni gübre fabrikalarına, yerli 
suni gübreyi zürram bol miktarda kullanmasını mümkün kılacak en müsait fiyat ile verilmesini 
sağlıyacaklardır. 

D) önceden kestirilemiyen fevkalâde hallerin zuhuru müstesna (B) bendindeki taahhütlerin 
bir veya birkaçının yerine getirilmemesi takdirinde suni gübre ihtiyacının ithalât yolu ile temini 
veya Gümrük Vergisinin kanuni haddine kadar çıkarılması suretiyle, bu kararla ihdas olunan hi
maye rejimine son verilecektir. 

2. 8 . 2 . 1961 tarihli ve 5/820 sayılı kararname, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 31.02 po
zisyonuna dâhil bulunan azotlu gübreler hakkında uygulanmaz. 

3. Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

O. Senaitosu ( S. Sayısı : 430 ) 



— 5 — 
Karar sayısı : 6/257 

Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi Bakanlıklarınca müştereken hazırlanıp 
5 . 2 . 1962 tarihli ve 6/175 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş bulunan kararın 2 nci 
maddesinin kaldırılmasına ve azotlu gübrelerin ithaliyle memleket dâhilinde satışlarına mütaal-
lik ilişik kararın yürürlüğe konulması; Tarım Bakanlığının 26 . 2 . 1962 tarihli ve 24-09-002/97 
sayılı yazısı üzerine, 5383 sayılı Kanunun 12 nci ve 2 . 1 . 1961 tarihli ve 197 sayılı Kanunun 
3 ncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 3 . 3 . 1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

KARAR 

MADDE 1. — 5 . 2 . 1962 tarihli ve 6/175 sayılı Kararnameye ilişik kararın 2 nci maddesi 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — A) Azotlu gübrelerin ithali Tarım Bakanlığının müsaadesine tabidir. İthalât
çıların azotlu gübre ithal müsaadesini alabilmeleri, Tanm Bakanlığınca memleket ihtiyacı ve yerli 
istihsal miktarları arasındaki nisbet göz önünde tutularak tesbit edilecek miktarda yerli gübreyi 
fabrikasından satınalacaklannı, Tarım ve Sanayi Bakanlıklarınca tesbit edilecek usul ve esaslar 
dairesinde taahhüdetmelerine bağlıdır. 

B) Dâhilde istihsal edilen kireçli amonyum nitrat gübresinin fabrikada vagon teslimi tonu
nun satış fiyatı 400 ve amonyum sülfat gübresinin de tonu 450 Türk lirasıdır. 

C) (B) fıkrasında anılan gübrelerin aynı fıkrada yazılı fiyatla satılmaları sebebiyle imalâtçı 
müessesenin uğrıyacağı zarar, Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca müştereken tesbit olunacak esas 
ve usule göre, 1961 malî yılı bütçesinin Maliye Bakanlığı kısmının (615/20) bölümüne konulan 
ödenekten karşılanır. 

MADDE 3. — Yerli azotlu gübreler için evvelce her ne suretle olursa olsun tesbit edilmiş bulu
nan satış fiyatları bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki teslimat için uygulanmaz. 

MADDE 4. — Bu karar 1 Mart 1962 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Ancak 1 nci mad
denin hükmü 14 . 2 . 1962 tarihinden itibaren yapılan muamelelere de şâmildir. 

C. Smatosu ( S. Sayısı : 430 ) 
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Toplantı : 3 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayıs ı : 4 ü C Î 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 

komisyonları raporları (M. Meclisi 1/505; C. Senatosu 1/389) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 537) 

Millet Meclisi 
Genci Sekreterliği 7 . 2 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6210 - 36666 

CUMHURİYET SKNATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 2 . 1964 tarihli 48 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasa
rısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Kirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 15 . 7 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 4 ve 5.2. 1964 tarihli ve 47 ve 48 nci B'rleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi K, Sayısı : 537) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 18 . 2 . 1964 

Eseıs No. : 1/389 
Karar No. : 28 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 . 2 . 196-1 tarihli 48 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ele kanun ta
sarısı, Millî Savunma ve Maliye Bakanlığı ile T. O. Emekli Sandığı temsilcilerinin de iştirakleriy
le komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsil en izahı yapılan hususlar ve gerekse ilgili temsilcilerinin tamamla
yıcı beyanlarından sonra, komisyonumuz. Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin, 
1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri ile 1 nci geçici madde, 2 nci geçici madde, 3 ncü geçici mad-
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de ve 4 ncü geçici maddeler aynen kabul etmiştir. Sadece 5 nci geçici madde, 20 - 21 Mayıs 1903 
olaylarında vücut uzuvlarını kaybedenlerin sunileri ile yurt dışında tamamlattırılmaları bir ce
mile olarak kabul edilmiş olduğundan, metinde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

Havalesi gereğince Malî ve İktisadi îşler Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Başkan V. 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
J .̂ özdilek N. özdeniz 

Sözcü 
Samsun 

C. Tokgbz 

Kâtip 
Çanakkale 
.î. Altsoy 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara 
K. Orbay M. Ulusoy 

Denizli 
M. E. Durul 

Manisa 
E. Acar 

Nevşehir 
1. Ş. Atasagun 

îmzada bulunamadı. 

Sivas 
//. Söylemezoğlu 

Zonguldak 
T. İnci 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve iktisadi İşler 

Komisyonu 
Esas No. : 1/389 
Karar No. : 14 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 

1,2 . -V . I9(ii 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 5434 s,-'yılı Türkiye Cumhuriyeti Kmekli Sandığı Kanu

nuna ek kanun tasarısı : 
Komisyonumuzun 10 . 3 . 1964 tarihli toplantı mda tetkik ve müzakere edildi. 
Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden 

bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen seldi ile aynen ve oy bir
liği ile kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyo una tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa, su
nulur. 

Malî ve iktisadi İşler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
// . AH Türkcr 

Mardin 
K. Ora! 

Ankara 
/.'. Etker 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm, 

Sinop 
S. Batur 

Samsun 
C. Bulak 

İzmir 
//. Onul 

İzmir 
E. Karı su. 

Giresun 
M. fzmaı 

Adana. 
M. Ünal di 

Tabiî Üye 
/»'. Ak soy oğlu. 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 433 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 19 .3. 1964 

Esas No. 1/389 
Karar No. 31 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 . 2 . 1964 tarihli 48 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, «5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti EmeMi Sandığı Kanununa ok kanun tasarısı* 
komisyonumuzun 19.3.1964 tarihli toplantısında ilgili'Bakanlık ve Sandık temsilcilerinin hu
zurlarında tetkik ve müzakere edildi : 

Ge'çiei 1 nci maddenin 'başındaki 22 şubat 1982 tâbirinin mezkûr ayalklanmanın 23 gününe de 
intikali dolayısiyle kanunun 'tatbikatında zorluk doğurması ihtimali karşısında 22 - 23 Şubat 
1962 o'laraş değiştirilmesine ıkarar verildi. 

22 - 2,3 Şubat hâdiselerinde şekidedileıı münhasıran bir şahıs ve bu şahsın da Yzb. Rahman 
Şcber olduğu ve bu kanunun yalnız Rahman Şener'e tatbik edileceği alâkalı Bakanlık temsil
cilerince bildirildi. 

Kanunda söz konusu edilen vazife malûlü tâbirinin kanuni zaruret dolayısiyle evvelâ vazife 
malûlü ve buna inzimam en lıar'b malûlü olunabileceği mülâhazasından doğduğu ve mezkûr ka
nunda söz konusu edilenlerin topunun harb mâ'.ûlü olması sarahati de nazara alınarak; 

Keza Millî Savunma Komisyonunun geçici '5 nci .maddedeki değiştirmesi de aynen kabul edi
lerek öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Oıımhur'başkanınca S. Ü. Sakarya îçel Burdur Vaın 

S. Kurutluoğlu K. Yurdakul C Okyayuz H. Otan F. Işık 

Kayseri Konya Süit Tunceli Niğde 
H. DikeeUgü M. Dinekli L. Aykut Söz hakkım mahfuz K. Bay han 

M. A. Demir 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 433 ) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

5434 sayılı Türkiye. Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emeldi Sandığı Kanununa aşağıda ya
zılı geçici ımaddeler eklenmiştir. 

GEÇlCt MADDE 1. — ,22 Şubat 1962 ve 
20 - 21 Mayıs 1963 tarihinde vukubulan silâhlı 
ayaklanmaların bastırılmasında vazifeli olan
lardan ölenler ile vazife Imâlûlü olanlardan; 

a) İştirakçi ise ölenlerin dul ve (yetimle
rine ve vazife malûllerine almakta oldukları 
aylığın ıbir üst derecesi üzerinden, 

b) Er (Ve erbaş ise ölenlerin dul ve yetim
lerine ve vazife (malûllerine 24 Şubat 1961 
tarihli ve 262 sayılı Kanunda gösterilen 13 ncü 
derece üzerinden, 

Vazife malûlü aylığı bağlanır. 
Ölenlerin dul ve yetimlerine bu aylık 1 Ha

ziran 1963 tarihinden geçerli olmak üzere bağ
lanır. 

Erlerin harb malûllüğü zammı, 5434 sayılı 
Kanunun 64 ncü maddesini değiştiren 6795 sa
yılı Kanunun 1 (nci maddesinde yazılı erler sü
tunundaki miktar üzerinden ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Ölenlerden iştirakçi 
olup, 2.8.1960 tarihli ve 42 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin 7 nci fıkrası gereğince ikra
miyeye müstahak olamıyanlara da vazife (malûl
lüğü iaylığına esas tutulacak derece tutan üze
rinden bir yıllık aylık tutarı ikramiye olarak 
verilir. 

GEÇlCt MADDE 3. — İştirakçilerden ve 
er ve erbaşlardan ölenlerin dul ve yetimlerine 
yoksa kanuni mirasçılarına 20 000 lira tazmi
nat verilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — a) Bu (ayaklanma
ların (bastırılması sebebiyle : 

1 nci derece vazife malûllüğü aylığı bağ
lananlara 

2 nci derece vazife 
lananlara 

3 ncü derece vazife 
lananlara 

20 000 
malûllüğü aylığı bağ-

15 000 
malûllüğü aylığı bağ-

12 500 

C. Senaıtosıı ( 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE ,1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci imade aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince ka
bul edilen 1 nci geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇlCt MADDE 2. — Millet Meclisince ka
bul edilen 2 nci geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisince ka
bul ledıilen 3 ncü geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisince ka
bul edilen 4 ncü geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

S . Sayısı : 433 ) 
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MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU

NUN KAIBUL ETTİĞİ METİN 

5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ (MADDE 1. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTOE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci jmadde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince 
kabul edilen geçici 1 nci madde aynen kabul 
edibniştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince 
kabul edilen geçici 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet ! MecMnce 
kabul edilen geçici 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisince 
kabul edilen geçici 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

I 
C. Senatosu ( S . Sayısı; 433 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

4 ncü derece 
lananlara 

5 mci derece vazife 
lananlara 

vazife malûllüğü aylığı bağ-
10 000 

'malûllüğü aylığı !bağ-
7 500 

6 inci derece vazife malûllüğü aylığı bağ
lananlara 5 000 

•b) Yaralanıp hastanelerde tedavi gördük
leri raporla tevsik olunanlardan dereceye gir-
miyenlere 2 500 

Lira tazminat verilir. 

GEÇlCÎ MADDE 5. — Bu ayaklanmalar sı
rasında ve bu (ayaklanmaların bastınlımasmda 
uzuvlarını kaybedenlerin uzuvları protez ola
rak taktırılır. 

MADDE 2. — Bu. kanun gereğince ödene
cek tazminat hiçbir vergi ve resme tabi tutul
maz ve borç için haczedilmez. 

MADDE 3. — Bu kanun gereğince ödene
cek ikramiye ve tazminat Emekli Sandığınca 
ödenir ve 3 ay içinde faturası (mukabilinde Ha
zineden alınır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin 

GEÇÎCI MADDE 5. — Bu kanun hükümle
rinden faydalanacakların eksilmiş olan vücut 
organları, Millî Savunma Bakanlığınca yurt 
dışında sunileri ile tamamlattırılır. 

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

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü ımadde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. ı— Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü ımadde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu 8 . Sayısı : 433 ) 
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Malî ve îkt. îş. Ko. kabul etliği metin 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici '5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. —- Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Ko. kabul ettiği metin 

GEÇİCÎ MADDE 5. —̂ Bu kanun hükümle
rinden faydalanacaklann eksilmiş olan vücut 
organları, Millî Savunma Bakanlığınca yurt 
dışında sunileri ile tamamlattırılır. 

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü Imadde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 433 ) 




