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I. — Başbakan Sııad Hayri Ürgüplü'-• 
' nün; Millet Meclisinde TRT Kurumunda 
Meclis araştırması yapılması hakkındaki 
görüşmelerle ilgili olarak Millî Birlik Gru-
pu adına Tabiî Üye Vehbi Ersü'nün gün
dem dışı konuşmasına dair 700:701 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 701 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Hasan Işık'a, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımıcısı Süleyman Demirel'in vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/416) 701 

2. — Üyelerden Refet Aksoyoğlu, Ali 
Rıza Ulusman, Muzaffer Alankuş, Muallâ 
Akarca, Yusuf Demirdağ, Hasan Kangal 

Sayfa 
ve İbrahim Saffet Omay'a izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi (3/414) 701 

3. — Bu toplantı yılında iki aydan 
fazla, izin alan Cumhuriyet Senatosu üye
leri Ali Rıza Ulusman ve İbrahim Saffet 
Omay'm tahsisatlarının verilmesi hakkın
daki Başkanlık tezkeresi (3/415) 702 

6. — Görüşülen işler 702:703 
1. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Savunma 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 

.1/311; Cumhuriyet Senatosu. 1/448).. (S. 
Sayısı : 572) 703 

2. — İller Bankası Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 



Sayfa 
ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/646; Cumhuri
yet Senatosu 1/450) (S. Sayısı : 573) 

704:712,721:724 
3. — Askerî öğrencilerden başarı gös-

teremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/574; 
Cumhuriyet Senatosu 1/449) (S. Say\sı : 
575) 712:713,725:726 

4. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ncı madesinin (a) bendinin son parag
rafının kaldırılması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/456; Cumhuriyet Sena
tosu 1/492) (S. Sayısı : 563) 713,717:720 

5. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesi
ne bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin son fık
rasının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Tarım komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/435; Cumhuriyet 
Senatosu 1/491) (S. Sayısı : 570) 713:716 

Sayfa 
6. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve 

ihtiyat askerî memurları Kanununun 
2754 sayılı Kanunla değişen 25 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savun
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/535; Cumhuriyet Senatosu 1/518) (S. 
Sayısı: 567) 716:717 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1962 ibütçeyılı Kesinhesap kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/679; 
Cumhuriyet Senatosu 1/512) (S. Sayısı : 
583) [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1965] (Bi
tiş tarihi : 1. 6 .1965) 720 

8. — Gümrük memurlarından vazifei 
memuresini suiistimal edenlerle vazife ve
ya mesleklerinde kendilerinden istifade 
edilemiyenler hakkında yapılacak muame
leye dair 1920 sayılı Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
ki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler, Anayasa ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 1/417; Cumhuriyet Senatosu 
1/493) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma tarihi : 
31 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 720 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tabiî Üye Vehbi Ersü; Parlâmentoda geçen 
konuşmaların üzücü bir mahiyet aldığını ve 
buna sebebiyet verilmemesi lüzumunu boyanla 
Genelkurmay Başkanının mektubuna yapılan 
telmihlerin yerinde bulunmadığını ve Ordunun 
da dilsiz olmadığının bilinmesi gerektiğini bil
dirdi. 

Başkan; Birleşimin devamı sırasında yokla
ma yaptıracağını beyan etti. 

Tabiî Üye Sıtkı Ulaylm, Millî Birlik Gru-

pundan ayrılarak Sosyal Demokrat Partiye 
geçtiğini ve T. B. M. Meclisinde bu partinin tek 
temsilcisi bulunduğu hakkındaki yazısı ile, 

İmar ve İskân Bakanı Recai tskenderoğlu'-
nun, rahatsızlığı sebebiyle iyileşinceye kadar 
kendisine Devlet Bakam Sekip Inal'm vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve, 

Üyelerden İskender Cenap Ege, Ömer Ucuz-
al ve İsa Bingöl'ün; gündem maddelerinin gö
rüşülmesinde üyelerin, Başkanlık Divanında 
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açılacak bir listeyi imzalamak suretiyle söz sı
ralarını almaları hakkındaki önergelerinin gö
rüşüldüğüne, bu yolda yapılan bâzı tecrübe
lerin istenen neticeyi vermediği cihetle söz sı
rasının, istek üzerine, Genel Sekreterlikçe tes-
biti şeklindeki mevcut sisteme devam olunması
nın uygun bulunduğuna dair Başkanlık Divanı 
Karan okundu ve bilgi edinildi. 

PTT nin 125 nci hizmet yılını doldurmuş 
olması dolayısiyle memur ve hizmetlilerine bi
rer aylift tutarında ikramiye verilmesi hakkın
daki kanun teklifinin görüşülmesi bitirilerek 
teklifin kanunlaşması kabul edildi. 

2. — GELEN 

Rapor 
1. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 

kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaş-

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap 
Aksu ye 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi üzerinde bir süre görüşüldü. 

Salt çoğunluk kalmadığından 7 Nisan 1965 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplanılmak üze
re Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muhittin Kılıç Âdil Ünlü 

Kâtip 
Adana 

Sakıp önal 

KÂĞITLAR 

tır ve İmar ve îskân, İçişleri, Anayasa ve Ada
let, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/402; 
Cumhuriyet Senatosu 1/490) (S. Sayısı : 602) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1965] (Bitiş tarihi : 
21 . 4.1965) 

* 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma s aa t i : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — 69 ncıı Birleşimi açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde-

4. — DEMEÇLER 

1. — Başbakan Suad Hayrı Ürgüplü'nün; 
Millet Meclisinde TRT Kurumunda Meclis araş
tırması yapılması hakkındaki görüşmelerle ilgili 
olarak Millî Birlik Orupu adına Tabiî Üye Vehbi 
Ersü'nün gündem dışı konuşmasına dair demeci 

BAŞBAKAN SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ 
(Kayseri) — Sayın Başkan, muhteerm arkadaş
lar; Yüce Senatonun dünkü birleşiminde çok 
sayın arkadaşımız Vehbi Ersü TRT Kurumu 
hakkında bir görüşme yapmışlardır. Bu konuş
manın bilhassa Hükümeti alâkadar eden cüm
leleri üzerinde, her hangi bir tereddüt ve endi
şenin bertaraf edilmesi düşüncesi ile, kısaca ma
ruzatta bulunacağım. Çünkü, bu görüşmenin 
ikinci fıkrasında Hükümetin, Meclislerde devam 
eden TRT üzerindeki konuşmalar veyahut ba
sın olarak yapılan münakaşalara seyirci kaldı
ğı kanaati ifade edilmektedir. Bir cümlesinde 
de, Hükümet; bu konuda olumlu bir çaba gös
termediğinden, acaba bu kurumun biraz daha 
tahribedilmesi, Meclislerin birbirine girmesini 
mi istiyor ve vatandaşların huzursuz olması nr 
vesile vermek gibi bir durum mu hâsıl olabilir. 
diye endişe dermeyan edilmektedir. Çok sayın 
arkadaşımın endişelerini bertaraf etmeyi Hükü
met adına vazife bilmekteyim. Evvelâ TRT ko
nusunda Millet Meclisinde cereyan eden hâdise 
bir sayın arkadaşımızın verdiği teklif üzerine 
cereyan eden müzakerelerden netice olarak arzu 
edilen şey bir Meclis araştırmasıdır. Meclislerin 
sayın üyelerinin bu yoldaki talepleri hakkında 

ine geçeceğiz. Gündeme geçmeden evvel Sayın 
Başbakan Ürgüplü gündem dışı söz istemiştir. 
Kendisine söz veriyorum, Buyurun. 

VE SÖYLEVLER 

I Hükümetin bir noktai nazar ileri sürmesine im
kân yoktur. Meclislerin araştırmaya karar ve
rip vermiyeceği de müzakerelerin neticesinde 
belli olacaktır. Binaenaleyh, bu husustaki faali
yeti Hükümet olarak bir teşriî faaliyet telâkki 
etmekteyiz ve her hangi bir mütalâa beyanına 
kendimizi mezun görmemekteyiz. 

TRT Kurumu hakkında Hükümetin mevcut 
bir faaliyeti olup olmadığı konusuna gelince : 
Onu da beyan etmiştim. Fakat Yüksek Mecliste 
tekrar tavzih edeyim. Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı 359 sayılı Kanunun tadili hakkında Ba
kanlar Kuruluna bir teklif yapmıştır. Bu tek
lif, teşriî usullere göre, bütün Bakanlıklara Baş
bakanlıkça havale edilmiş ve Bakanlıklarca ha
len tetkik edilmektedir. Her kanun teklifinin 
tabi olduğu usulü takibedeceğine arkadaşları
mızın emin olmasını bilhassa rica ederim. Bu 
tasarı tetkik edilip Bakanlar Kurulu tasarısı 
haline gelecek mi, gelmiyecek mi, bu tetkikat 
neticesinde belli olacaktır. Bunu kolaylaştırmak 
için, bundan evvelki Bakanlar Kurulunun yıl
lardır takibettiği bir usulü takibederek, koalis
yonu teşkil eden 4 partiye mensup arkadaşlar
dan bir tali komite teşkil ettik. Ve o komiteye 
bunun tetkikini havale ettim. Bu komite bu 
mevzuu tetkik etmektedir Bu komitenin vâsıl 
olacağı netice ya müspet olur, ya menfi olur. 
Fakat şunu saraahtle ifade edeyim ki, Bakan
lar Kurulunu asla bağlamaz. Bakanlar Kurulu
na geldiği zaman her bakan elini vicdanına 
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O. Senatosu B : i 
koyarak hukukî, siyasi ve vicdani kanaatine 
göre noktai nazarını ve kanaatini ifade eder. Bu 
hususta ittifak hâsıl olduğu zaman hazırlana
cak bir metin, eğer zaruri ise, Yüksek Meclis
lere arz edilir. Son karar, son takdir Yüksek 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

BAŞKAN — Başkanlık sunuşları olarak üç 
tezkere vardır, onları okutuyorum. 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Hasan Işık'a, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Süleyman 
D emir eV in vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/416) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakan Hasan Işık'ın dönüşüne kadar kendisine, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Süley
man Demirci'm vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Üyelerden Refet Aksoyoğlu, Ali Rıza 
Ulusman, Muzaffer Alankuş, Muallâ Akarca, 
Yusuf Demirdağ, Hasan Kangal ve İbrahim Saf
fet Omay'a izin verilmesi hakkındaki Başkanlık 
tezkeresi (3/414) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 6 . 4 . 1965 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
. . Enver Aka. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim 
Saffet Omay, hastalığına binaen, (126 gün) 
23 . 2 . 1965 tarihinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Refet Ak
soyoğlu mazeretine binaen, (45 gün), 31.3.1965 
tarihinden itibaren. 

19 7 . 4 1 9 8 5 0 : 1 
I Meclislerin olacaktır. Şimdiki vaziyette duru

mumuz budur. Her hangi bir ilerlemiş ve daha 
fazla tafsilâtı gerektirir bir çalışma safhasında 
olmadığımızı saygılarımla arz ederim. (Alkış-

I 1ar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Ali 
j Rıza Ulusman, hastalığına binaen, (45 gün) 

2 .2 .1965 tarihinden itibaren. 
I Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
I Muzaffer Alankuş, hastalığına binaen, (15 gün) 

29 . 3 .1965 tarihinden itibaren. 
. Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Muallâ 

Akarca, hastalığına binaen, (15 gün) 29 . 3 .1965 
1 tarihinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Yusuf 
Demirdağ, hastalığına binaen, (15 gün) 
29 .3 .1965 tarihinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ha
san Kangal, hastalığına binaen, (30 gün) 
1 7 . 3 . 1965 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Eskiden yaptığımız gibi her 
birini teker teker oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın ibrahim Saffet Omay'a 126 gün izin 
I verilmesini, raporuna müsteniden kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Refet Aksoyoğlu'na 45 gün izin veril-
j meşini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
j bul edilmiştir. 

Saym Üye Ali Rıza Ulusman'a 45 gün izin 
verilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Saym Üye Muzaffer Alankuş'a 15 gün izin 
verilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Saym Üye Muallâ Akarca'ya 15 gün izin 
verilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Saym Üye Yusuf Demirdağ'a 15 gün izin ve
rilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Saym Üye Hasan Kangal'a 30 gün izin ve
rilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler..,, 

j Kabul edilmiştir. 
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C. Senatosu B : 69 
3. — Bu toplantı yümda iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ali Rıza 
Ulusman ve İbrahim Saffet Omay'ın tahsisatla
rının verilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi 
(3/415) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Genel Kurula 

Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ali Rıza Ulusman 
ve İbrahim Saffet Omay'ın tahsisatlarının veri
lebilmesi, İçtüzüğün 146 ncı maddesi gereğince 

7 . 4 1965 0 - 1 
Genel Kurulun kararma bağlı olduğundan key
fiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

BAŞKAN — İki aydan fazla izin alanların 
tahsisatlarının verilmesi için Genel Kuruldan 
izin alındığı yüksek malumlarınızdır. Bu itibar
la buradaki üyelerden Ali Rıza Ulusman'a tah
sisatının verilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Omay'a tahsisatının verilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Şimdi bir takrir vardır, onu 
okutuyorum. 

Arkadaşlarımın Cumhuriyet Senatosunu 
terk etmemelerini, yoklama sonunda hepimizin, 
Cumhuriyet Senatosunu mahcubetmemesini, 
Cumhuriyet Senatosunun mehabetinin elbirliği 
ile korunmasını tekrar rica ediyorum. 

CELÂL TEVFİK KARASABAN (Afyon Ka-
rahisar) — Usul hakkında söz istiyorum, efen
dim. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutayım da, ondan 
sonra. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 572, 573 ve 575 sıra sayılı ka
nun tasarılarının müddeti 11 Nisan 1965 günü 
bitecektir. 

Görüşme süresinin çok kısalmış bulunduğu 
cihetle mezkûr kanunların bütün işlerden önce 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — '572, 573, 574 sıra numaralı ka
nun tasarılarının gündemdeki bütün işlere tak-
dimen görüşülmesi talebedilmektedir. Hakika
ten bu kanun tasarılarının müddeti bu ayın 
11 inde bitmektedir, önümüzde Cumartesi, Pa
zar günü ile bir de bayram gelmektedir. Umumi 
Heyete durumu arz eder ve reylerinize sunarım. 

Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Usul hakkında buyurun, Sayjn Karasapan. 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; dün de olduğu gibi bugün de Sayın Baş
kanımız yoklama yapıldıktan sonra Meclisi terk 
edecekler olursa tekrar yoklama yapıp ekseriyet 
olmadığı takdirde müzakereyi keseceklerini bil
dirdiler. Sayın Başkanımız Riyasette son derece 
dikkatli bir arkadaşımızdır. Bir noktaya nazarı 
dikkatlerini celbetmeyi vazife addediyorum. 

Tüzük Meclisin salt çoğunlukla toplanacağı
na ve mevcudun ekseriyetiyle kararların alınabi
leceğini âmirdir. Şüphesiz Riyaset lüzum gör
düğü zaman yoklama yaptırabileceği gibi arka
daşlarımızdan da beşi kalkıp kâfi derecede çoğun
luğun bulunmadığını iddia ederlerse yoklama 
yapılır. Fakat pratikte biliyoruz ki, birçok ah
valde birçok kanunları biz burada mutlak hü
kümlerine göre geçirmekteyiz. Ve ekseriyetle bu 
şekli tatbik etmiyoruz. Şimdi Millet Meclisinde 
Senatoyu da ilgilendiren bir müzakere cereyan 
ederken bazı arkadaşların bunu dinlemesi veya 
böyle olmazsa da komisyonlarda meseleler müza
kere edilirken komisyon üyesi olmadığı halde 
mevzu ile ilgili olduğu için komisyona gidip bu 
müzakereleri dinlemek de bizim vazifelerimiz 
icabındandır. Bu itibarla zaruret olmadıkça bu 
gibi ihtarlarda bulunulmamağının daha müna-
sibolacağını Sayın Başkana hatırlatmak cüretini 
gösteriyorum, özür diliyerek hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem Celâl Tevfik Karasa
pan arkadaşımız dikkatli bir arkadaşımızdır. 
Başkanlık da vazifesini dikkatle yapmaya gay
ret sarf ediyor. Anayasanın 36 ncı maddesi top-
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İantı nisabını gösterdiği gibi. karar nisabını da 
gösteriyor. Arkadaşlar ihtiyaçları olduğu zaman 
dışarıya çıkabilirler, bu gayet tabiîdir. Fakat 
göze batacak kadar az bir ekseriyet olduğu-za
man Başkanlığın hiçbir zaman toplantıya devam 
etmiyeeeğini bütün sarahatiyle sizlere tekrar arz 
eder. 

1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
saydı cetvelin MiUî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa-
rısınvn Mîllet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Mület Meclisi 
1/311; Cumhuriyet Senatosu 1/448) (S. Sayısı : 
572) (1) 

ıBAŞKAN — Şimdi 572 Sıra Sayılı Kanun 
tasarısının müzakeresine başlıyoruz. Efendim bu 
tasarının gerekçesinin okunup okunmamasını oy
larınıza arz ediyorum. Gerekçenin okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Gerekçenin 
okunmasına lüzum olmadığı kararlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşımız? Yok. 
öncelikle görüşülmesi kabul edilmişti. Madde
lere geçilmeden önce, ivedilikle (görüşülmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması ve bu kanuna bir geçici mad

de eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 30.6.1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Sa
vunma Bakanlığı kısmına dâhil olup 5176 sayılı 
Kanunla değiştirilen hastabakıcı hemşireler kad
roları kaldırılmış ve yerine aşağıdaki kadrolar 
konulmuştur^ 

(1) 572 S. Sayılı 
nundadır,. 

basmayazı tutanağın so-
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Hastabakıcı hemşireler 

D. Görevin çeşidi 

Aylık 
tutarı 

Sayı Lira 

8 Birinci smıf okullu hastaba
kıcı hemşire 30 700 

9 Birinci sınıf okullu hastaba
kıcı hemşire 40 600 

10 İkinci sınıf okullu hastaba
kıcı hemşire 50 500 

11 Üçüncü sınıf okullu hastaba
kıcı hemşire 70 450 

12 Dördüncü sınıf okullu hasta
bakıcı hemşire 90 400 

280 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte Millî Savunma Bakanlığı kad
rolarında görevli hemşirelerden bulundukları de
recede terfi şartlarını ihraz ettikleri halde kad
rosuzluk sebebiyle bir üst derece maaşa yükseltile-
miyenlerin fazla bekledikleri süreler, terfi ede
cekleri derece maaşında geçmiş sayılır Ancak, 
geçmiş zamanlar için maaş farkı verilmek ve bu 
gibilere alacakları eski kıdem hakları ile bir üst 
dereceden fazla bir terfi tanınmaz. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının .tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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2. — tiler Bankası Kanununun 2 nci mad

desinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma 
ve îmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonla
rı raporları (Millet Meclisi 1/646; .Cumhuriyet 
Senatosu 1/450) (S. Sayısı : 573) (1) 

BAŞKAN — Şimdi 573 Sıra Sayılı kanun 
tasarısının müzakeresine geçiyoruz. Tümü üze
rinde söz istiyen arkadaşımız var mı? Tümü üze
rinde Sayın At al ay buyurunuz. 

Bir dakika Sayın Atalay. Evvelâ gerekçenin 
okunup okunmıyacağmı oylarınıza sunuyorum. 
Gerekçenin okunmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, bu tasarı ile İller Bankasının serma
yesi olan 300 milyon Türk lirası 600 milyon li
raya çıkarılmış bulunacaktır, şayet tasarı ka
nunlaşırsa. 1945 yılında İller Bankası kuruluşu 
ile birlikte ikinci madde hükmüne göre serma
yesi 300 milyon lira olacaktı. Bunun yüzde 
kırkını yani 120 milyon lirasını iller özel idare
leri, diğer yüzde kırkını da belediyeler, yani 
120 milyon lirasını belediyeler, altmış milyon li
basını da köyler ödiyecekti. 1959 yılında 300 mil
yon liralık İller Bankasının sermayesi, Hükümet 
Kararnamesiyle verilen kanuni yetkiye göre, 
600 milyon lira olmuştu. 600 milyon lira olun
ca sermaye payı olarak, iller, belediyeler ve 
köylerin de 120 şer milyon liralık payları bir 
misli artıyor, 240 milyon lira ve 120 milyon li
ra oluyordu. İller Bankası ve komisyonun bâzı 
hususlarda Yüksek Heyetinize bilgi vermesi ge
rekir. Bu pay sermayeden belediyeler 1963 se
nesine kadar tamamını ödemiş olacaklar idi, 
hesaplara göre. Bunlar ödenmiş midir? Yani 
belediyeler sermaye paylarını tamamen ödemiş
ler midir? Köyler ne nisbette ödemiştir, özel 
idareler ne nisbette ödemiştir? Zannıma göre 
iller tamamını ödemiş, Özel idareler bunun an
cak 80 milyon lirasını ödemiş, köyler ise 120 mil
yondan 37 milyonunu ödemiştir. 240 milyon 

(1) 573 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

karşısında 37 milyon. Demek ki köyler ve özel 
idareler sermaye paylarının bir, kısmını ödiye-
memiştir. Şimdi sermaye 600 milyon liraya çı
kacak ve yine Hükümete bir kararname ile iki 
misli artırma yetkisi verilecek. Yani bir milyar 
iki yüz milyon liraya kadar çıkabilecektir. Böy
lelikle iller, özel idareler 480 milyon lira pay 
belediyeler. 480 milyon ve köyler 240 milyon 
sermaye payı ödemek mecburiyetinde kalacak
lardır. Bilhassa takati küçük olan, yüzde 5 öde
mek mecburiyetinde kalan belediyeler için çok 
ağır bir yük haline gelecektir. Yıllardan beri 
ödemiş, zor bir ödeme durumuna gelmiş beledi
yeler için bundan sonra yeniden 240 milyon lira 
ödemesi, özel idarelere yine aynı şekilde, 
köylere aynı şekilde külfet yüklenecektir. Ve 
tahakkuk etmiyecektir. Görülmüştür ki ; 
1945 - 1965 yılına kadar geçen .20 yıllık bir 
tatbikat içerisinde 120 milyon lira olan köyle
rin iştirak payı iki misli artmıştır ve 240 milyon 
lira olmuştur. Bunun yanında ancak 37 milyon 
lira ödenebilmiştir. Özel idareler ancak bunun 
80 milyon lirasını ödeyebilmişlerdir. O halde 
sermayeyi şimdi artırdığımız zaman bu ödenmi-
cektir. Kim ödiyecektir? Yine en çok yükü 
yüklenen belediyeler ödiyecektir. Bir taraftan, 
maliyede, belediyelerin borçlarının ödenmesi için 
çareler aranırken, bir taraftan da yine belediye
lere külfet yükletilmiş olacaktır. Bu külfette 
bilhassa mahrumiyet mmtakasmda bulunan 
elektrik, harita, hattâ plânları bile, çeşitli imar 
plânları bile henüz yapılmıyan belediyeler için 
bu çok ağır bir külfet olacaktır. Bu bakımdan 
Hükümetten ve komisyondan açıkça şu husus
ları öğrenmek istiyeceğiz. Bu artış bir milyar 
iki yüz milyon liraya çıktığı takdirde daha 87 ve 
37 milyonun içinde bulunan köyler ve özel ida
relerde bu iştirak sermayesi nasıl temin edile
cektir? Demek ki reel olmıyacaktır. Reel bir 
hesap bulmaya imkân yoktur. Çünkü henüz 
20 yıl geçmesine rağmen bir türlü bu sermeye 
payını gösterilen seviyeye çıkarmamış bulun
maktadırlar. Bu bakımdan nasıl temin edile
cektir? Bir de belediyeler için bu ayrıca bir 
yük olamıyacak mıdır? Denecektir ki; bununla 
belediyeler İller Bankası birçok hizmetleri ken
disine düşen birçok vazifeleri yapacaktır. Ama 
bu vazifeleri yine büyük vilâyetler yapacak yine 
yüzde 5 payları ödemek mecburiyetinde kalan, 
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çeşitli imkânlar bakımından bir türlü çaresi bu- I 
lunmıyan iller ise bu ödemeyi yapmış olacaktır. 
Bu isler içinde bir adaletsizlik olacaktır. Bu ba
kımdan Hükümetten ve komisyondan bizi tenvir 
etmelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet. 

ÎLLER BANKASI UMUM MÜDÜR MUA-
VÎNÎ GAZANFER SÖNMEZ — Sayın Başkan, 
ve Yüksek Senatonun muhterem üyeleri, huzu
runuza getirdiğimiz kanun esas itibariyle bir 
sermaye artırılması kanunu olarak telâkki edil
memesi lâzımdır. Çünkü muhterem Sırrı Ata-
lay'm beyan buyurdukları gibi, iller Banka
sının sermayesi bugün fiilen, esasen 600 milyon 
liradır. Bu kanunda derpiş olunan nokta bu 
sermayenin yakın bir istikbalde dolması karşı
sında bankanın hizmetleri aksamadan yürütül
mesini temin etmek için Bakanlar Kurulu kara-
riyle sermayenin icabında azami 1 milyar 200 
milyon liraya kadar çıkarılması konusudur. 
Bakanlar Kurulunda bu karar 1 milyar 200 
milyon lira hududu içinde olacak ve fakat ta
biî bunun altında olamıyacaktır. Sayın Sırrı 
Atalay'm beyan buyurduklarına göre 4759 sa
yılı İller Bankası Kanunu içinde esasen belediye
lerin, özel idarelerin ve köylerin bankaya ödiye-
cekleri sermayenin payları sınırlandırılmıştır. 
c/b 40, % 40 ve % 20 olarak. Bugünkü realite 
bankanın 20 senelik faaliyeti içinde alman rea
lite şudur: Belediyelerin takdir buyuracağınız 
veçhile adedleri özel idarelerden çok fazla ve 
binnetiee malî kapasiteleri de çok geniş olduğu 
için kendilerine, 600 milyon liralık sermayenin 
içinde düşen miktarı ödemiş duruma gelmişler
dir. Özel idareler ise yalnız 67 tanedir. Ve 67 
tana olduğu için de bugüne kadar ödedikleri 
miktar, 64 senesi sonu itibariyle 89 milyon lira
dır. Köyler ise 37 milyon liradır. Esasen tahmin 
buyurursunuz ki, köyler bir para ödemezler. Zira 
köylerin ödiyecek paraları yoktur. Yine iller 
Bankası Kanununun hususi bir maddesine göre 
köyler bankaya karşı olan iştirak paylarını ban
kanın her seneki kârının yüzde 30 ndan karşı
larlar. Nevema köyler para vermisçesine iller 
Bankasının kârının yüzde 30 u köy sermaye pa
yı olarak banka sermayesine katılır. Bu arada 
şunu da muhterem senatörün dikkatlerine arz 
etmek isterim ki; iller Bankası yurdumuzun be- | 
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lediye adedinin il ve özel idare adedinden çok 
fazla olması dolayısiyle belediyelerimize karşı 
yönelmiş bulunan hizmet temposunun vermiş ol
duğu oran bugün yüzde 88 ilâ yüzde 92 arasın
da değişmektedir. Demek isterim ki, iller Ban
kasının elde ettiği sermaye, topladığı sermaye 
ile yapmakta olduğu hizmetin yüzde 85 ilâ 92 ki, 
bu iki sene içinde yüzde 88 - 92 arasında değişi
yor, belediyelere teveccüh etmektedir. Şimdi es
ki kanunumuzda 4759 sayılı Kanunda belediye
ler için sermayenin yüzde 40 ma iştirak, il özel 
idareleri yüzde 40 ma iştirak, köyler için % 20 
sine iştirak gibi bir limit konduğu takdirde be
lediyelerimiz kendilerine yapılan yüzde 88 ile 
yüzde 92 nisbetindeki hizmete karşılık sermaye
ye sadece yüzde 40 nisbetinde iştirak ediyorlar, 
demek olur ki, bu da muhterem Sırrı Atalay'm 
söylediği adaletsizliği kanun önlemiş, hattâ il 
özel idareleri ve köyler aleyhine, belediyeler le
hine bir hikmet adaletsizliği ortaya çıkarmış de
mektir. işte bundan dolayıdır ki, huzurunuza 
gelen kanun esasen iller Bankasının 600 milyon 
lira olan sermayesinde bir değişiklik yapmamış, 
sadece sermayesinin iki misline çıkarılması için 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmesini tanımış, 
buna mukabil evvelce iller Bankası Kanununda 
bulunan belediyeler % 40, özel idareler % 40 ve 
köylerde % 20 şeklindeki hudutlandırmayı or
tadan kaldırmıştır. Ortadan kaldırmakla bu hu
dutlandırmayı belediyelerimiz, özel idarelerimi
ze ve köylerimize sermaye hududu ile, sermaye 
iştirak sınırı ile bağlı kalmaksızın geniş mikyas
ta bankanın imkânlarına bağlı şekilde hizmette 
bulunmak, .yardım etmek imkânı sağlanmış ola
caktır. Bugün için 600 milyon lira olan serma
ye bugün fiilen dolmuş değildir. Ancak 20 se
nelik konjoktur içinde bu sermayenin üçte ikisi 
sağlanmıştır. Basit bir hesapla insanın aklına 
demek ki önümüzdeki on senenin içinde 600 mil
yon liraya kadar sermaye çıkacaktır gibi gelebi
lir. Halbuki son senelerde belediye ve özel ida
relerin paylarının eskiye nisbetle yüzde 60 nis
betinde bir çoğalma göstermesi ve ayrıca yakın
da muhterem Meclisten ve Senatodan çıkmak 
üzere bulunan Belediye Gelirleri Kanunu bu ek
sik sermayeyi 3 - 3 , 5 - 4 sene içinde tamamlama 
imkânını bilhesap bize vermektedir. Böyle olun
ca 3,5 veya 4 sene sonra Bankalar Kurulu kara-
riyle eski kanunda olduğu gibi sermayenin aza
mi bir milyar ikiyüz milyona kadar artırılması 
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derpiş edilmiştir. Kanun sadece iki maddedir. 
Arz ettiğim hususlardan ibarettir. Hürmetlerim
le. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdi yüzde 40 

özel idarelere sermaye, ortaklara sermaye kül
feti yüklenecektir. Biraz evvel ifade ettiğiniz 
gibi belediyelerin sayısı çoktur ve ortaklık pay
larını yerine getiriyorlar. Demin reel bir şekil
de belediyelerin ödemepaylarını yerine getirir
ken yüzde 60 a çıkar, dese idiniz, kendilerinden 
daha az olanlara aynı muayyen nisbeti niye ge
tirmiyorsunuz? Biraz önce siz de ifade ettiniz ve 
ayrıca ben de ifade ettim. Belediyelerin 240 mil
yon lira imiş, bu 480 milyon lira olduğu tak
dirde ödiyemiyeceklerdir. O halde aynı durum
da olmıyan iki müessese arasında bir tefrik niye 
yapılmıştır.? 

GAZANFER SÖNMEZ (Devamla) — Mâ
ruzâtta bulunayım, efendim. Sayın Atalay'm 
buyurdukları, benim izahlarımın bir kısmını fe
na arz ettiğim intibaını bende uyandırdı. Yeni 
kanunda, demin buyurdukları yüzde 40, yüzde 40, 
yüzde 20 nisbeti kaldırılmıştır. Bu itibarla ser
maye artırılırsa yine bunun % 40 mı belediye
ler ödiyecektir hususundaki noktai nazar artık 
vâridolmamak icabeder. Çünkü sermaye artık 
bundan sonra % 40 ı belediyelerin, % 40 ı özel 
idarelerin ve % 20 si de köylerin değil, tama
mı tiler Bankasına müteveccih ve belediyeler 
özel idareler ve köylerden toplanan bir serma
ye olacaktır. Kaldı ki, demin arz etmiştim, sırf 
adaletsizlik fikrini, düşünmememiz için iller 
Bankasının asıl hizmetinin % 88 ile 92 si nis-
betinde belediyelere müteveccih olduğunu ve 
belediyelerin buna mazhar olması halinde ser
maye iştiraklerinin de diğerlerinden çok olma
sını, adedlerinin de çok olması ile oranlı olarak 
tabiî görmek lâzımdır kanaatindeyim. 

İHSAN HAMİT TlGREL (Diyarbakır) — 
Usulü müzakere hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulü müzakere hakkında bu
yurun Sayın Tigrel. 

İHSAN HAMÎT TlGREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlarım, geçen gün öğretmenle
re ait, hususi mekteplere ait kanun müzakere 
edilirken ben bir hata yapmış idim. Bir zühulde 
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bulundum. Vekâletler adına konuşması lâzımge-
len zevatın, j^ani - vekâletleri temsilen bulunacak 
zevatın mutlaka Bakanlıkta çalışan daire baş
kanlarından veya müsteşarlardan olması icabe-
decek iken, Sosyal Sigortalar Umum Müdürüne 
Hükümeti temsilen konuşmak için fiilen söz ver
dim. Sonra bunun yanlış bir şey olduğunu ar
kadaşlarım ihtar etti, tetkik ettim. Hakikaten 
ancak vekâlette çalışan daire başkanlarının Hü
kümeti temsilen bulunmaları icabeder. Muhte
rem arkadaşımız Sönmez'i tanıyoruz teşekkür 
ederiz. Verdikleri izahat muhterem Senatoyu tat
min eder veya etmez. Ama bundan sonra bilhas
sa bu noktaya dikkat etmemizi, bendeniz de dâ
hil olmak üzere, Riyasetten rica ediyorum. Mut
laka ya vekil, ya müsteşar, yahutta Daire Âmi
rinin bulunması icabeder. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, o maddeyi okudum 
bendeniz de tekrar tetkik ettim, Heyeti Umumi-
yeııin takdirine arz edeyim. «Başbakan yahut 
onun yetki verdiği bir bakan veya birinci dere
cede sorumlu daire âmirlerinden biri Hükümet 
adına düşüncesini bildirmek üzere her görüşme
nin başından sonuna kadar hazır bulunur. Bun
dan başka bir bakanlıkla ilgisi tasarının görü
şülmesi sırasında bakanın yahut onun namına 
birinci derecede sorumlu daire âmirlerinin bu
lunması şarttır. Bulunmazsa görüşme bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek toplantıya bırakı
lır.» Şimdi hukukî durumu arz edeyim. 

İller Bankası Umum Müdürü olan muhterem 
arkadaşımız Gazanfer Sönmez.. (Umum Müdür 
değil, umum müdür muavini, sesleri) Arz edece
ğim efendim, arz edeceğim ve heyeti ümumiyenin 
takdirine bırakacağım. Gazanfer Sönmez arkada
şımız, İller Bankasını mityonlarca lira taahhüde 
sokacak bir imza atabilir mi atamaz mı? Atar. 
Onun için Bankalar Kanununa göre, birinci dere
cede mesuldür. 

FERİD MELEN (Van) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, bir yanlış tatbikat içinde olduğumuzu 
geçen gün bendeniz işaret etmiştim. Aslında Par
lâmento ile birlikte Hükümet çalışır. Hükümet 
ya bir vekil tarafından temsil olunur veyahut 
da gerek eski tüzüğümüzde, gerek yeni tüzüğü
müzde zikredildiği gibi, birinci derecedeki bir 
daire başkanı tarafından. Daire nedir? 
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I BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) —• Muhte
rem arkadaşlarım, bir iki dakika huzurunuzu iş
gal edeceğim. Daha evvel bu mevzua temas et
mek istiyordum ama bugün yeri geldi. Ben usul 
hakkında söz alan Sayın ihsan Hamit Beyefen
dinin konuşmasının Anayasanın 84 ncü maddesi 
gereğince mümkün olmadığı kanaatindeyim. 
Anayasamızın 84 ncü maddesi: «Reis, Başkan 
ve Başkanvekillerinin, üyesi bulundukları si-

1 yasi partilerin veya siyasi parti gruplarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde veya 

I dışındaki faaliyetlerine ve görevlerinin yerine 
getirilmesini gerektiren haller dışında, Meclis 

I tartışmalarına katılamazlar.» Başkanvekilleri 
Millet Meclisinde bu hükmü yerine getirmekte
dirler. Bizim Meclisimizde de zannediyorum 
yalnız Sayın ihsan Harait Beyefendi sık sık 
söz almaktadırlar. Benim kanaatimce, Meclis 
tartışmalarına katılamazlar. Kendi faaliyetleri
ne ve görevlerinin yerine getirilmesini gerekti-

I ren haller dışında, Meclis tartışmalarına katı-
mazlar, dediklerine göre, Başkanvekilleri mü-

j zakereye iştirak edemezler. Hürmetlerimle. 

C. Senatosu B : 
Mevzuatımıza girmiştir, Devlet teşkilâtı için

de daire var, müessese var, teşekkül var. Bunlar 
ayrı birer terimdir, mefhumdur. Herbiri ayrı bir 
şeyi ifade eder. Daire, doğrudan doğruya Hükü
met teşkilâtı içindeki bölümlerdir. Bir bakanlık 
teşkilâtı içinde, bir bakanlık muhtelif hizmetle
rini gören dairelere ayrılıyorsa onların reisi, mü
dürü ve sairesi ile o bölümlere daire denir. Yi
ne biz Hükümet teşkilâtı dışında bazen şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz olan, bazen olmıyan başka teşek
küller kurmuşuz. Onlara müessese diyoruz. Bir
çok kanunlarda bunları adlandırmışız. Onun 
için daire ve müesseseyi daima kanunlarımız aj'-
rı ayrı zikreder. Müesseseler daire değildir. Bir 
âmme teşekkülüdür. Faraza iller Bankası. Ken
disine bir sermaye verilmiştir, bir hizmet veril
miştir, bir âmme müessesesidir, fakat daire de
ğildir. 

A3T1 bir kanunla idare olunur, ayrı bir fonu 
vardır ve oradaki memurlar Hükümet memuru 
da değildir, Devlet memuru da değildir. Ayrı bir 
statüye tabidir. Onun dışında, teşekküller mevcut
tur. Bizim iktisadi Devlet Teşekkülleri dediği
miz Binaenaleyh ne müesseseyi ne de teşekkü
lü, isterse milyon değil milyarlarla idare edil
sin bir Hükümet dairesi ve bunların elemanla
rını da Hükümet memuru olarak mütalâa et
mek tamamen yanlış olur. Bu memurlar sadece 
bulundukları müesseselerin menafiini ve kendi
lerine verilen hizmeti ifaya memurdurlar. Yok
sa bir Hükümet politikasında bunları mümessil 
olarak buulndurmak caiz olmaz. Biz burada 
başka bir müesseseden para alıyoruz ve bir mü
esseseye veriyoruz. Bu müessese sadece bu pa
ranın kullanılması için vazifeli bir müessese
dir. Ama bu parayı almak bir Hükümet politi
kasıdır, bir Devlet politikasıdır. 

Binaenaleyh orada bir başka kimsenin söz 
sahibi olarak vekili temsil etmesi lâzım. Arz et
tiğim gibi, gerek içtüzüğümüz ve gerekse ka
nunlarımızın kullandığı terimler de budur. Dai
re, teşekkül ve müesseseyi ayrı ayrı belirtmek 
lâzım. Buraya ancak daire âmiri gelir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Söz istiyo
rum. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Usul hak
kında, bu mevzu hakkında biraz konuşmak isti
yorum. 

İHSAN HAMlT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Bu mevzuda Sayın Başkam söz istiyorum. 

BAŞKAN — Size savunmak için bir söz ve-
remiyeceğim. 

İHSAN HAMlT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Ama Sayın Başkan konuşacak mıyım, yoksa ko-
nuşmıyacak mıyım onu söyleyiniz. 

BAŞKAN — Bumu ben takdir eder ve ceva
bını da ben veririm. Rica ederim öyle karşılık
lı münakaşalar ile bir müzakere açmış değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddeyi dik
katle tatbika gayret eden mâçiz bir arkadaşı
nızım. Hiçbir gün söz almış değilim. Fakat, Sa
yın Tigrel'in bugün söz ald.ğı mevzu, Başkan
lık Divanının görevleriyle ilgilidir, sarih ola
rak ilgilidir. Neden ilgilidir? Sayın Sönmez ar
kadaşımızın kabulü icabeder mi, etmez mi? Onun 
için ilgilidir. Onun için kendisine söz vermiş 
durumdayım. Diğer tenkidi veya diğer hukukî 
münakaşayı başka zaman hem Başkanlık Diva
nı yapar, hem de muhterem arkadaşımız takdir 
ölçüsünü kullanır. Benim kendi şahsi ve naçiz 
kanaatim olarak, hakikaten Başkanlık Divanı 
dle ilgili olmıyan tartışmalara başkanvekilleri 
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katılamazlar. Ve böylece de bu tatbikatta bu
lunmakta olduğumu arz eder ve münakaşayı 
keserim. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi buradaki mü
nakaşa Sayın Sönmezim kabulü icabedip etme
diği noktasındadır. Hakikaten Sayın Melen'in 
ikazı üzerine bir hata içinde olduğumuza kaani-
im. Şu itibarla hataya düştüm. Bunu dikkatle 
tatbik eeden, nezaret eden bir arkadaşınızım. 
Şu itibarla hataya rüştüm: 

tiler Bankasına taallûk ediyor diye kanun, 
iller Bankası Kanununun ikinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun diye, onu da de
min arz ettiğim gibi, birinci derecede imza yet
kisini haiz diye o dairemin birinci derecede bir 
âmiri olarak kabul ettim. Ama hakikaten Sa
yın Melen'in dedikleri doğrudur. Siyasi sorum
luluk altında değildir, Hükümet nâmına bir ko
nuşma yapamaz. Omun için izin verirsiniz bu
nu talik edeyim ve münakaşayı da burada ka
patalım. Bir daha Hükümet de daha dikkatli ol
sun, biz de daha dikkatli olalım. Arkadaşları
mız da yetkili bir umum müdür getirmek için 
lûtien gayret etsinler. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVIT TEVFlK OKYAYUZ (içel) — 
Müsaade ederseniz komisyon olarak bir nokta
yı açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVlT TEVFlK OKYAYUZ (içel) — 
Sayın Başkanım, çok aziz arkadaşlarım, hepimi
zin bildiğiniz gibi, iller Bankası evvelce içiş
leri Bakanlığına tabi idi. 7116 sayılı Kanun 
ile bu bakanlıktan alınmış Ve imar ve iskân 
Bakanlığına bağlanmıştır. Eğer imar ve iskân 
Bakanlığı camiası içimde iller Bankasını bir 
dairesi telâkki etmiyorsak ben haklı olarak 
şöyle bir endişenin içerisine düşüyorum. Bun
dan sonra iller Bamkası ile alâkalı olarak ge
lecek kanunları Devlet sektöründe çalışan 
arkadaşlardan birisinin izahı icabettiğ.mde, 
bankacılığın tamamen tekniğe taallûk eden me
seleleri gelirse, bu izahı bize vukuf ve kifayet
le yapmasına, toizi bu istikâmette doyurup iman-
dırmasına imkân olmaz. Bu sebeple ben bu 
istikamette eğer ısrar edilecekse içtüzükteki 
bu hükmün bir müessese kelimesi ilâvesiyle tas-
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rihinde zaruret görürüm. Çünkü bundan son
ra bu türlü meseleler ve problemler daima 
Senato ve Millet Meclisinin önüne gelecektir. 
iller Bankası ile alâkalı ve tekniğe taallûk 
eder meselelerin bir daire âmiri tarafından 
izahı ile, bizzat bu müessese içinde vazife ve 
mesuliyet almış birinci derecedeki âmir olmak 
mevkiinde olan bir arkadaşımızın izahı arasın
da elbette kifayet bakım.mdan, inandırmak bas
kınımdan büyük fark olacaktır. Bu sebeple ben 
arkadaş.mızın burada, müessese dahi olsa, imar 
ve iskân Bakanlığına 'bağlı ve 7116 sayılı Ka
nunda da sarih hüküm bulunması bakımından 
bu izahatı vermeye mezun olduğu mütalâasm-
dayım. Karar Yüksek Senatonundur. 

BAŞKAN — Lehte olarak son defa Sayın 
özdon'e söz vereceğim. Söz istiyor musunuz Sa
yın özden? Buyurun. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Se
natosunun içtüzüğünün 60 ncı maddesinde. 

BAŞKAN — 59 ncu madde olarak galiba 
Sayın özden? 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — 59 ıncu mad
de de var, 60 ncı madde de var. Bakanlar 
adına Genel Kurulda söz söylemek için gönderi
lecek birinci derecedeki daire başkanları.. Birin
ci derecedeki daire başkanları, diyor. Şimdi ben 
Yüksek Senatodan istirham edeceğim; bir dere
ce düşünelim, bir Ziraat Bankası meselesi mev-
zuuibahsolsa, burada Ziraat Bankası Umum Mü
dürünü mü dinliyeceğiz, Ziraat Bankasının iş
lerine bakan bilmem Ticaret Bakanlığının bil
mem ne dairesinin umum müdürünü mü dinli-
yeceğiz? Beni tatmin edecek umum müdürdür, 
muhterem arkadaşlar. Ben eğer umum müdür
den gerekli izahatı onun ağzından darak bura
da tescil ettirerek bir güzel fikre varabilirsem 
reyimi ona göre kullanacağım. Yoksa umum mü
dür ve hattâ vekil bu meselelerde siyasi beyan
larda bulunabilir. Ama bu gibi teknik mesele
ler, bilhassa teknik meselelerde umum müdür
lerin söyledikleri beyanlara daha ziyade itibar 
ötmek icabeder kanaatindeyim. Şimdi Ferit Bey, 
vaktinizi alıyorum ama ben kendi kanaatimi iz
har ediyorum, burada bu maddede ve bundan 
evvelki maddede de, 59 ncu maddede, vâzıı ka
nunun muradı meseleleri esaslıca kurullarda, 
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Senatoda, Mecliste iyice künhüne vakıf olmak 
suretiyle dinlenmesini ve izahını ister mahiyet
tedir. Yoksa lalettayin umum müdür gelsin, bu
rada izahat versin, biz başımızı sallıyalım, pekâ
lâ muvafıktır diyelim bitirelim. Dâva öyle de-

. ğil. Dâvanın esasına vukuf peyda edebilmek 
için o dâvayı salâhiyetle vazifeyi, mesuliyeti 
bihakkın üzerine almış olarak, ilerleten, güden, 
bu meselenin üzerinde duran mesul adamı bu 
kürsüden dinlersek, ona sualler iradedersek me
sele daha iyi tenevvür etmiş olur. Biz de kanun
ları buna göre çıkarırız. Benim kanaatim budur. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımızı din
ledik. Başkanlık Divanı bunu müzakere eder ve 
Başkanlık Divanı prensibi halinde Heyeti Umu-
miyeye arz eder. Bugün için Sayın Sönmez'in 
huzuru ile kanunun müzakeresini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Müzakerelere 
devam ediyoruz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Buradan 
arz edeyim. Tüzüğe aykırıdır, oylanamaz. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Bu oyla
ma ile halledilemez. Oylanacak bir husus değil
dir. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanında 
meseleyi enine boyuna müzakere edeceğiz. Baka
nı da hastadır. 

Şimdi, başka söz istiyen var mı? Buyurun Sa
yın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğün 59 
ve 60 ncı maddelerini tekrar tartışacak değilim. 
Meselenin esasını ifade etmeye çalışacağım. 

Biraz evvel burada Hükümet adına "konuşan 
Sayın Umum Müdür Yardımcısı, benim reel ol-
mıyan bir görüşle getirilişini ifade etmem karşı
sında sermaye artışının 300 milyondan 600 mil
yona çıkışının paylar bakımından sirayetin il
lere, olacağını özel idarelerle köylere şamil ol
madığını ifade ettiler. 

Değiştirilen ikinci madde açıikça sermayenin 
artışından bahseder. 300 milyon lira sermaye ki; 
bugün artık zaten 600 milyon lira olmuştur. Ser
maye 600 milyon olmuştur, Hükümet kararna
mesi ile 1959 yılında verilen bir kararla, 300 mil
yondan 600 milyon liraya çıkarılmıştır. 600 mil
yon liralık sermaye donmak üzeredir. 600 mil
yon lira sermayeye çıkacak, Hükümetin de bir 
misli artırmaya yetkisi olacaktır ki, bunu ister 

7 . 4 . 1935 O : 1 
150, 150 artırabilirdi ama, 1 milyar 200 milyon 
liraya kadar çıkarılabilecektir. Şimdi bu serma
ye nereden teşekkül edecektir? Kanun sayıyor, 
bu sermaye, il özel idarelerinden, belediyelerden. 
köylerden gelecek paylar ile teşekkül edecektir. 
Bankanın başka kaynaklarından elde edeceği ge
lirler sermayeye eklenir. Bu başka kaynaklar ne
dir? Bu başka kaynaklar içinde teberrular var
dır. Onlar da işte (a), (b), (c), (d) ye göre şu 
veya bu şekilde hesaba katılacak deniyor. Şimdi; 
ikinci maddeyi hep beraber okuyalım. Şimdiki 
birinci madde, kanunun değiştirilen ikinci mad
desi, «Bankanın Sermayesi 600 milyon liradır. 
Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararı ile bir misli 
artırılır.» ilâve edilen fıkra bu. Bu fıkra asıl 
ana kanundaki kaynaklara ait dirayette bir istis
na getiriyor mu? Yani yüzde 40 belediyeler, yüz
de 40 özel idareler, yüzde 20 köyler yerine asıl 
anakanunda sermaye ortak paylarını ödeme şek
lini değiştiren bir madde var mı bu tasarıda? 
Hayır. Bu, şekilde meydana gelecektir diye ye
ni hüküm geliyor mu? Hayır. Yeni bir hüküm 
yok. Yeni bir hüküm olmadığına göre, anakanun-
daki hükümler devam edecektir. Devam edeceği
ne göre, reel bir şey getirmiyorsunuz diyoruz 
Çünkü açıkça ifade ediliyor ki, yüzde 40 ortak 
sermaye payını 1963 yılının sonuna kadar bele
diyeler ödemiş olacaklardır. 

Ne nisbette artacaktır, henüz bilmiyoruz. Sa
yın Umum Müdür Muaveini bunu tamamiyle ifa
de etmediler. Tamamı ödenmiş midir? ödenme
miş midir? Hükümet gerekçesinde 1963 yılı so
nuna kadar, beledivelerin sermaye ortak payları 
ödenmiş olacaktır, ifadesi vardır. Ama bunu bi
lemiyoruz. ödenmiş midir, ödenmemiş midir? Fa
kat yine biz öğreniyoruz ki, 87 milyon lira civa
rındadır özel idarelerin ortak paylarının ödenme
si. Halbuki 240 milyon liraya çıkmıştır, artışı ile 
beraber. Demek İd; 80 nin karşılığı 240 olunca 
% 30 nisbetinde dahi ancak ödenmiş bir durum 
vardır. Köylerin ise daha az ödenmiştir. O halde 
sermaye kaynakları bakımından getirilen bu hu
sus reel değildir. Günün şartları içinde ödenmiş 
olan nisbetler bize gösteriyor ki, tek, yükü omu-
zuna alan belediyeler ödemiştir, diğer sermaye or
tak payları bunu ödememiştir. Umum Müdür 
Muavini burada dediler ki, artık bu yüzde 40, 40; 
yüzde 20 değildir. Nasıl o halde? Sermaye nere
lerden meydana gelecektir? Bunu bilmeye muhta-

69 
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cız, bunu bilmeden oylarınızı nasıl vereceksiniz? 
C00 milyon lira çıkacak ve 1 milyar 200 milyon li
ra olacak, bu sermaye nereden gelecektir? Bu
nu bilmek hakkımızdır. Sayın Umum Müdür Mu
avininden sarahaten bunu öğrenmek istiyoruz. 
Sermaye nereden gelecektir? Başka bir kaynak 
mı getiriyorlar, yoksa yine eskiden olduğu gibi 
asıl sermayeyi üç kaynak mı teşkil edecek? Bele
diyeler özel idareler ve köyler mi? Kendileri de 
ifade ettiler, köylerin ödeme kabiliyeti yok. özel 
idarelerin de noksan. Bütün yük belediyelerin 
üzerinde bulunuyor. Bir hususa yine işaret etmiş
tim. Sayın Umum Müdür Muavini buna da cevap 

vermediler. Bu kaynağa tesir eden belediyelerin 
bir bakımdan ve görüldüğü takdirde çeşitli be
lediye hizmetlerini yerine getirmiş belediyeler 
vardır. Fakat belediye hizmetlerinin büyük bir 
kısmı ele almıyan belediyeler vardır. Sermaye ar
tışında yine aynı ölçüler de mi şey yapılacaktır? 
Yani belediye hizmetleri yerine getirilen beledi
yelerle bu hizmetlerin hiç birisine el uzatılmamış 
belediyeler vardır. Bunlar öncelik alacak mıdır? 
Plân içinde, yatırımlarında ve yatırım program
larında yeni bir sermaye artışında neler düşünül
mektedir? Bunları da açıklamaları iktiza eder, 
zannmdayım. Bu hususta geniş izahat verirlerse 
memnun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 

arkadşalarım, bu kanun ile mahallî idarelerin iş
tirak payları, biraz daha artırılmış bulunmakta
dır. Şunu arz etmek istiyorum. Mahallî idareler 
ve bilhassa belediyelerimiz, bugün gırtlağına ka
dar borca garkolmuş bir durumda olduğuna göre, 
yeni getirdiğimiz bu mükellefiyetle hali hazır 
borç durumunun telifi hususunda Hükümet ne 
düşünmektedir? Ne gibi bir tedbir almıştır? Ve 
bu belediyelerin ve diğer mahallî idarelerin borç
tan kurtarılması için ne gibi bir düşüncededirler, 
bu yöndneki politikaları nedir? Bilhassa bunu öğ
renmek istiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sönmez. 
ÎLLER BANKASI GENEL MÜDÜR YAR

DIMCISI GAZANFER SÖNMEZ — Sayın Baş
kan ve muhterem üyeler; şimdi birinci plânda 
muhterem Sırrı Atalay'm söylemek istediği söz
lerin banka kanunu üzerindeki ifadelerini hu
zurunuzda arz etmek istiyorum. Şimdi şurada 
acaba ufak bir yanlışlık yok mudur? Belediyeler, 
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özel idareler ve köyler îller Bankasının eski ka
nunu ile bankaya sermaye payları öderlerdi. Bu 
sermayeye iştirak paylarının nisbetleri, çeşitleri
ne, yollardan geldiği îller Bakasınm 4759 sayılı 
Kanununda ayrı bir maddesinde yer almıştır. Bu 
madde değişecek değildir. Binaenaleyh, belediye
lerin, il özel idarelerinin ortaklığa iştirak payla
rı yüzde beşer, eski 4759 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinde yazılıdır. Bunlar değişecek değildir. 
Binaenaleyh, yeni bir kaynak bahis konusu değil
dir. Eski kaynaklar devam edecektir. Değişen 
yalnız 2 nei maddedir. Yani belediyelerin, özel 

idarelerin ve köylerin bankaya ödemekle mükel
lef oldukları ortaklık paylarının nihai plâfonu 
olan, yüzde 40 ve yüzde 20 nisbetleri değişecek
tir. Yoksa il özel idareleri ve belediyeler kendi 
usulü, kendi prosedürüne göre köyler, îller Ban
kasına 3 ncü maddede yazılı şekilde sermaye kay
naklarının icabettirdiği tediyelerde bulunmakta 
devam edecektir. 

Sayın Sırrı Atalay buyuruyorlar ki, peki böy
le olunca, kanunun yeni maddesi de doğrudan 
doğruya îller Bankasının sermayesi 600 milyon 
liradır, bu sermaye Bakanlar Kurulu kararı ile 
1 milyar 200 milyon, liraya kadar çıkarılabilir
den ibarettir diyor. Doğrudur. Çünkü, kanunun 
eski maddesinde, değiştirmek istediğimiz madde
sinde birer limit nisbeti vardı. Burada kaldırı
lan o limit nisbetleridir. Bundan şu mâna çıkar. 
Limit nisbetleri kaldırılınca özel idareler beledi
yeler , köyler olsun bankaya sermayesi 600 mil
yon lira olarak dolsa dahi sermayeye devam eder
ler. 

Sayın Atalay'm sorduğu bir noktayı tavzihan 
arz ediyorum. Demin söylediğimi zannediyordum, 
her halde noksan söylemiştim. Belediyeler; ev
velki, yani değiştirmek istediğimiz kanundaki 
miktara göre olan 240 milyon liralık sermayele
rini ödemişlerdir. Ve 1964 senesinin sonlarına 
doğru artık ödenmesi caiz olmıyacağı için, 
1963 senesinin sonlarında bu kanunu Hükümete 
sevk ettik. Demek ki; 1963 senesinin sonların
dan itibaren böyle bir hal göze çarptığı için 
artık belediyeleri Bankanın yüzde 82 - 92 hiz
metinden faydalanmasına rağmen, artık serma
yeye iştirak etmiyecekleri nazarı dikkate çarp
tığı için bu kanun tadilâtı belediyelerin limit
siz olarak, diğer özel idareler ve köyler gibi, 
sermayeye iştirake devam etmelerini mümkün 
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kılacak bu kanun 1963 senesinin sonunda Hü
kümete intikal ettirilmiştir. Şimdi 1965 senesin-
deyiz. Burdan şu netice çıkar. Bu müddet es
nasında kanunun komisyonlarda, Millet Mecli
sinde ve nihayet Senatonun komisyonlarında ve 
nihayet Sayın Senatoya gelinceye kadar geçen 
zaman içersinde belediyeler, evvelki kanunla 
kendilerine tâyin edilmiş olan limiti dondurul
muşlardır. Fazlası da muvakkat hesaba alın
mıştır. Sermayeye inkilâbedememektedir .İşte 
bu kanun ikinci maddeyi sadece tâdil ediyor ve 
neticede ikinci maddedeki limitlerin klâpon ifa
delerini kaldırmak suretiyle bugün belediyelerin 
olsun, özel idarelerin ve köylerin olsun serma
yeye iştirake devam etmeleri için değiştirilmiyen 
üçüncü maddede yazılı bulunan gelir kaynakla
rından muayyen hisse vermelerinin devamını 
derpiş ediyor. Şimdi bu arada Sayın Sırrı Ata-
lay'm sözleri, meyanmda çeşitli belediyelerde 
ele almmıyan işler vardır. Binaenaleyh, acaba 
sermaye artışı halinde bu işlerin ele almmıyan 
belediyelere el uzatılacak mıdır? Buna Hükü
met devam etsin yolundaki emirlerine şu şekil
de cevap vermek lâzımdır. 

Muhterem Senato üyeleri, bizim kanun ser
maye artışı değildir, demiştim. Ancak hudut
ların kaldırılmasıdır. Şu halde 3 ncü madde 
değişmediğine göre, belediyeler, özel idare ve 
köylerin İller Bankasına karşı ödemekte olduk
ları % 5 ortaklık payları değişmiyecektir; bun
lar devam edecektir. O halde, İller Bankası
nın senelik gelirleri bu kanun ile artmıyacaktır. 
Yalnız burada şöyle bir artışı, bu kanun ile alâ
kalı olmıyan, şöyle bir artışı nazarı dikkate arz 
etmek isterim. Belediye gelirleri kendiliğinden 
günden güne artmaktadır. Mademki özel ida
reler, belediyeler ve köyler kendi senelik tahsi
satlarının % 5 i nisbetinde bir ortaklık payı 
vereceklerdir, İller Bankasına. O halde bun
ların kendi gelirleri artınca İller Bankasına ver
dikleri % 5 te gayet tabiî olarak kendiliğinden 
artmış olacaktır. Ama bu kanuni bir artış de
ğildir. Kanun bir artış getirmiyor. Kanun de
vamı sağlıyor. Belediyelerin, özel idare ve köy
lerin İller Bankası sermayesine iştiraki ile de
vam etmelerini sağlıyan bir kanundan ibarettir. 
kaldı ki, bunun yanında muhterem Sırn Atalay 
Bey de gayet iyi bilirler İller Bankasının sene-
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i lik yatırım hacmi yatırımlara tahsis edebileceği 
I senelik miktarlar, verdikleri kararlara göre lis-
I telenmektedir. Bu itibarla ele almmıyan işler 
I tiler Bankasının değil Bakanlar Kurulunun ka-
I rarnamesinde yazılı belediyelerin işleri ele alın-
I ması dolayısiyle ele alınmamış olabilir. Yoksa 
I bunda kendilerinin sermayeye iştiraklerinin şu 
I veya bu nisbette oluşunun bir önemi yoktur. 

I Sayın Artukmaç Beyefendinin buyurdukla-
I rıhı şöyle özetlemek lâzımgelir, sanıyorum. Be

lediyelerin ekseriyeti borca gark olmuştur. Bi-
I naeneleyh, bunlara yeni mükellifiyetler yükle

mekle acaba bunları daha zor bir duruma sok
maz mıyız? Ve bunların borca gark olmuş bu-

I lunma vaziyetleri hakkında Hükümet acaba ne 
düşünmüştür, politikası nedir, aldığı prensip
ler ve tedbirler nelerdir! Şimdi efendim bele-

I diyerlerin çoğunun borca gark olduğu gayet ta-
I biî bir şeydir. Yalnız burada Sayın Artukmaç'ı 
I tatmin edeceğimi zannettiğim bir tek sey söy-

liyeceğim. Bu kanunda yeni bir mükellefiyet 
yoktur. Bu kanun eskiden beri kanunda mevcut 

I sermaye hisselerinin devamına mütedair, deva-
I mini sağlıyan bir kanundur, yeni bir mükellefi

yet tahmil etmez. Hisseler yine % 5 tir. Çünkü 
üçüncü madde, ki ; bu hisseleri ve sermaye kay
naklarını tâyin eder, onda bir değişiklik iste
medik. 

Borca gark olan belediyeler için Hükümet ne 
düşünür? Bu nihayet tabiî ki Hükümetin küllî 
bir meselesidir, ama burada muhterem Artuk
maç'ı tatmin edecek bir şey söyliyebilirim. Daha 
evvel hazırlanmış olup, şu anda Bütçe Komisyo
nunda müzakere edilmiş bulunan belediye borç
larının tahkimi konusunun kendilerini tatmin 
edeceğini zannediyorum. Şu anda Meclisin Büt
çe Komisyonundan çıkmış ve Meclisin Genel 
Kuruluna gitmek üzere olan belediye borçlarının 
bâzılarının tarsini, yani Devlete karşı olanların 
tasini, bâzılarının tahkimi meselâ İller Banka
sının karşısında olanların tahkimi kanunlaşmak 
üzeredir. Sanırım ki, bu kendilerini tatmin 
eder. Eğer bu kanun çıkarsa belediyelerin İller 
Bankasına ve başka müesseselere karşı olan 
borçları Hükümet hariç, Hükümete karşı olan
lar tarsin edilecek diğerleri beş sene sonra baş
lamak kaydiyle yirmi sene müddetle tahkim edi-

I lecektir. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen? Sayın Artuk-

maç, bir şey mi soracaktınız? 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Hayır 

efendim. 
BAŞKAN —• Birinci maddeyi okutuyorum. 

tiler Bankası Kanununun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi, 3 ncü maddesine bir fıkra ve kanu
na bir gegici madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 13 . 4 . 1945 tarih ve 4759 sa
yılı Kanunun 11 . 3 .1954 tarih ve 6407 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Bankanın sermayesi 000 000 000 
liradır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararı ile 
bir misline kadar artırılabilir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyen ? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Başlık değiştiği için başlık açık oyunuza su
nulacaktır. 

MADDE 2. — Avnı kanunun 3 ncü madde
sinin sonuna aşığ daki fıkra eklenmiştir : 

Yukarda D, E, F, G, fıkramamda bel'rtilen 
gelirler, banka ssrmaye i t :m unlandıktan sonra, 
ih'iyat akçcGİ hesabına geç'ri ir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — 4759 sayılı Kanunun 
bu kanunla tadil edilen 2 nci maddesindeki eski 
hüküm gereğince tahsil edilip bankaca muvak
kat hesaba alınmış ve alınacak olan p ylar bu 
kanunun yürürlüğe girm sini mütaakıp ortaklık 
payları olarak banka sermayesine eklenir. 

BAŞKAN — Söz ^stiyen? Yok. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
bul edilmiştir. 

Ka-

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tar ih ini : 
yürürlüğe gir-er. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümle: ini B -
kanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edi mistir. Açık oylarınıza 
sunulacaktır. Başlığı ve tümü ayrı ayrı açık 
oylaımıza sunulacaktır. 

3. — Askerî öğrencilerden başın göstere-
• miyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna -geç el 
bir madde eklenmesine dair kanun t"saısı:ın 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma v?- Bü'çı ve 
Plân kom'syonları raporları (MiVot Me&isi 
î/574; Cumhuriyeti Senatosu 1/449) (S. Sayı
sı : 575) (1) 

BAŞKAN — 575 sıra sayılı Kanun tasarı
sının gerekçelinin okunmasını istiyenle\.. Iste-
miyen'er... Okunmasına lüzum o'madığına ka:ar 
verilmiştir. 

Hasan D hiç er Millî Savunma Bakanının, Ba
kanlığından Sayın Ahmet Korze'yi bu kanunun 
görüşülmesini de memur ettiğini Heyetiumumi-
yeye arz ederim. 

Tümü üzerinde söz istiysn ark dışımız? Yok. 
İvedilikle göıüşütmesi hususunu kabul edenler.. 
Kabul ctmiyenler... Kabul ed'lmiştir. Maddelere 
geçilmen hususunu kabul edenler... Kabul etmi-
y enler... Kabul edilmiş.ir. 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenbr 
baklandaki 5401 sayılı Kanuna geçici bir mad

de eklenmesine dair Kanım 

MADDE 1. — Askerî öğrenc'le 'den başarı 
gösteremiyenlcr hakkındaki 6742 sayı1ı K'inun 
ile muaddel 5401 sayılı Kanuna aş ğıdaki geçici 
madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — 2 0 - 2 1 Mayıs 1963 tari-
h'nde vukubul'.n o1 aylardan dolayı Kara H v b 
Okulu Yüksek Disiplin Kurulu karariyle Harb 
Okulundan iliş'kleri kesilen öğrenciler bıkkın
da 3 ncü maddenin 1 nci f krası hükmü uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde üze inde söz ist;yen? 
Yok. Madleyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyen'er... Kıbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarih nde 
yürürlüğe girer. 

(1) 575 sıra say ıh 
sonundadır. 

basmayazı tutanağın 

712 



O. Senatosu B : 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabu1. 

ctmiyerier... Kabul eddmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanu un hüküm'er*, i 

Millî Savunma ve Maliye Bıkanla ı yürü ür. 
BAŞKAN — Madde üzer n 1c söz h iyen? 

Yok. Maddeyi kabul öden"er... Kabul etm'ye ı-
ler... Kabul edi'mistir. 

Aç/k oyunuza sunulacaktır. 

4. — İlköğretim ve Eğilim Kanuıunun 
56 ncı mdddısirıin (a) benlin'n son parag. afi
nin kailin ma:ı ha\k:nd::ki k :\nun tas r:s n\n 
Millet Mec' since l'abııl olunan metni v Cıı 'hu 
r'yet Sena'ocu Anayasa v Adlet v Mi lî Eğ-
tim komisyonları raporları (Millet Meel si 
1/456; Cumhuriyet Senatosu 1/192) (S. Sa
yısı : 563) (1) 

BAŞKAN —Bir takrir v r onu oku uy rum. 

Cumhuriyet Senatosu BaşVnlıYıa 
Gündem n b r'nei göıüşülmed yapı'aca1: işuer 

kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarı1 an 533 
sıra sayılı Kanun tasarısını ı ö e lik ve ivcd-lik-
le görüşülmesini arz ve teklif eder'm. 

Millî Eğitim Komisyon Baş. 
Mehmet özgüne ş 

Kanunun i«mi : 
îlköğre im ve Eğitim Kanununun 5" ncı 

maddesin-n (a) b~ndinin son paragrafının kaldı
rılman hakkında kar.un trsarısı.. 

BAŞKAN — önce iki e göı üşü' meşini kabul 
edenler... Kabul etmiyenle"... Krbnl cdi'm'ştir. 
Kanunun gerekçerinin okur masun istiyeıı'ler.. 
îstemiyen er... Gerekçelin okunm sına lüzum o1-
madığı kararlaştırılnrştır. 

îve ilikle görüşü1 merdin kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul ed'lm ştir. 

Maddelre geç'/mesini labnl ellen1 er... E m'-
ycnler... Kabul ed lmiştir. 

ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 ncı mad-
dosinin (a) bendinin son paragrafının kaldırıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sa
yılı llköğret'm ve Eğ tim Kanununun 53 ncı 

(1) 563 S. Saydı basmayazı tuta:ıcğm so-
nundadır. 

) 7 . 4 . 1935 O . 1 
maddesinin (a) bencinin son p x a g r fim teşkil 
ed n ilki'ğretim kurvd'aımm ceza k a r a r a n ke-
sinolup aleyhinde ic'a i veya knzal hiçbir mo1-
cie bar,vu rlmrz.» iba esi kaldın" ir ıştır. 

SIRRI ATALAY (Kars) - - S.ı 1 soracağım 
Say n Başkan. 

BAŞKAN — Bnyurunr.z Sayn Atnlıy. Sa
yın özgüneş siz şöyle buyuımr.-z. Maliye Bıkanı 
adına bakanlık temsileis'.. Millî Eğitini Bıkanı 
odına Bakanlık temsilcisi maalos;f yok. Onun 
için mü-akee ede : iyece ğlz maalesef. Umun? 
Müdür Muavinini kabul eLmezke ^ bu sefc • şube 
müdürü de yok. Efendim dıveMer muntrzaman 
yapıl.T, günü gününe g lir birada bekleri3».'. 

CEMAL TARLAN (Tek'rdaî) — Sayn Baş-
kan, Maarif V kili öbür taraftadır Bir haber 
yollamak mümkürdür. 

BAŞKAN — H ı y hay Sayın Tarlan. Şimdi 
başka bir meseleyi müzakere elerken öyle yapa
lım efendim. 

Tarım B kanhğı temsilcisi burada mı? (Bi
rada sesi.) 

Zatıâliniz kimsin'z efendim. Bakanlık uzman 
müşrvir piniz. Siz şöyle 'buyurunuz lütfen. 

5. — Is^a'ı Hayvanat Kanununun 5383 za
yi11 Kanu iz değ s k 35 ncı mzdlas'nc bâzı hü
kümler tk'cnmesins dar 7451 say lı Kaunun 
1 nci madlesvv'n ren fıkracının kaydırı'mwı 
hrkkmdaki kanun t usancının 31 illet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
A:<ayasa ve Ad l't vz Ta:ım kom'syonlart ra
porları (MWet M cl'si l/:35; Cumhuriyet S:-
na'03U 1/491) (S. Say.sı : 570) (1) 

BAŞKAN — Bir ivcdTk t kıl. i daha vaıdır. 
Onu da okutuyorum efendim. 

Yüksek Bîşkanl ğma 
Gündemi ı bi inci gö üıülmoV yıpdaoak iş er 

kısmında bulunan ve ismi aşağıca çıkarılan 570 
sıra rayılı Kanun tasarsınm öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif < de im. 

Tarım Koru i r/o m Başkanı 
Giresun 

Mehmet İzmen 

(1) 570 S. Sayûı bacmıayazı tutanağın, ao~ 
nundad.r. 
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Kanunun ismi : 
Islahı Hayvanat Kanunimin 5333 sayı'ı Ka

nunla değ'Hk 35 ncl madd sine bâzı hükümler 
eklenmesine d i ' 7454 say lı Kan nun 1 ne' m d-
de.i :kı son fık.asmm kaLduilmesi hakkında i 
Kanun tasarısı. j 

BAŞKAN — Kanun tasarısının öncel ki e gö
rüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiş ir. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Komkyon 
sözcüleri var mı efendim? 

BAŞKAN — Var Sayın Tarlan so duk. Ara
da komisyon sözcüsünü göndük ona göre ya
pıyoruz. Hükümetten de vardır efendim, sorduk. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tümü üz rinda 
söz istiyorr.m. 

BAŞKAN — Pjki efendim. Ge" ekçenrı unuı-
masma lüzum görenler işaret buyursunlar... 
Okunmasını istemiyen'er i ş r e t b y ı şunlar... 
Gerekçenin okunmaması kabul edilm'ş'ir. 

Tümü üzer'nde söz S:.ym A d a y ' m ' ı r . Bu
yurun efendim. 

SIRRI ATALAY — (Kars) — Çift Meclis 
sisteminin zaruret ve faydalarının belirli bir 
örneğini bu kanun tasarısı üzerinde görüşece
ğiz. Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun özü
nü teşkil eden hususun ilmî rapora, Devlet 
Şûrasma gider mi gitmez mi, bu yaldaki mü
nakaşalarımız saklı ve belki de haklıyız. Fakat 
bir hususu açıkça belirtmek lâzımdır ki, 
16 . 7 . 1963 tarihinde 64 e 128 sayıyla Anaya
sa Mahkemesi 904 sayılı Islâhatı hayvanat Ka
nununun 5583 sayılı Kanunla değiştirilen 35 nci 
maddesinin son fıkrasını kaldırmış bulunmak
tadır.' Kaldırdığına göre bir kanuna, yani te
sis yoliyle ayrıca tekrar bunu kaldırmaya im
kân yoktur. Anayasa Mahkemesi şimdi kanun 
tasarısının mevzuunu teşkil eden fıkrayı kal
dırmış bulunmaktadır. Mesele bitmiştir. Şayet 
Cumhuriyet Senatosu da Millet Meclisi gibi 
görmemezlikten gelir, bunun müzakeresini ya
par ve sonunda kaldırmış olsa idi, bir gün eğer 
kimse bunun farkında olmasaydı tarih yazar
ları veya siyasi tarih Cumhuriyet Senatosu da 
bunu nasıl oldu da görmedi diyecek idi. Ana
yasa Mahkemesi bunu kaldırmış bulunmakta
dır. Anayasa Mahkemesinin kaldırmış olduğu 
bir fıkrayı artık ölmüş, bitmiş, hukukî hiçbir 
değori kalmamış bir şeyi artık tesis yoliyle, ka-
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nun yoliyle kaldırılmaya imkân ve ihtimal 
yoktur. Bu sebeple tasarının reddi icabeder. 
Kürsüye bunun için geldim. Cumhuriyet Se
natosunun yapacağı tek şey t a samın reddidir. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, bu kanun tasarısı Meclise no zaman 
sevk edilmiştir. Ve Anayasa Mahkemesi bunu 
ne zaman kaldırmıştır? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söyledim tari
hini. 

BAŞKAN — Komisyon, cevap verecek misi
niz? Sayın Tarlan tetkik edeceğiz. 

TARHI KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) -— Muhterem arkadaş-
ar, bu kanun tasarısı bizim konıisy ̂  mı muza 
21 . 1 . 1965 te gelmiş ve 23 . 2 . 1965 tarihinde 
de karara bağlanmış bulunuyor. Anayasa Mah
kemesi buna 1963 yılında iptal kararı vermiş 
bulunuyor. 

BAŞKAN — Takrir verecek mism'z Saym 
At.il ay? 

SIRRI AT Al; AY (Kars) — Takrire lüzum 
yok. Mam af'h gönderiyorum. 

BAŞKAN — Geldiğine göre takriri bekliyo
rum. 

Ada7et Komisyonu da. Tarım Komisyonu da 
aynı şekilde mütahlada bulunuyor. 

Sayın Atahıy'm takririni okutuyorum. 
Yüksek Başkan1"1 ğa 

Komisyon raporunun reddini saygı ile arz 
ederim. 

Kars 
S'rrı Ata1 ay 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayn Tarlan. 
ne zaman sevk edilmiştir diye sordu. Hükümet 
1963 tc sevk ettiği zaman Anayasa Mahkeme
si henüz inta1 k a r a m ı vermemiştir. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ)' — S w a ne 
olmuş? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ondan sonra 
Hükümet geri çekemez. 

B * ŞKAN — Üye, üyeye soru soramaz ve 
üye üyeye cevap vereme:';. Ne yapabm işte, biz 
de izin vermiş gibi olduk. Hata üstüne hata 
yaptık. Takriri tekrar okutuyorum. 

(S'rrı Atalay'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takrir aleyhinde buyurun Sa

yın Eyidoğan. 
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AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Efen

dim Hükümet bu kanunu teklif etmiş. Kanun 
Meclisten geçmiş. Ara yerde her hangi bir idari 
tasarruf bu değiştireceğimiz fıkraya istinade-
den derecatı takibederek Anayasa Mahkemesi
ne intikal etmiş, Anayasa Mahkemesi bu fıkra
ya dayanan tasarrufu iptal etmiş. Şimdi bizim 
bu kanunun müzakeresini tamamlıyarak geçir
memizde hiçbir beis yoktur. Yani Anayasa ile 
kabili telif olnryan bir hükmü biz de bununla 
kakbrmış ohıymız. Sırrı Atalay arkadaşmı 
teklifinde haklıdır. Fakat Meclisin kabul ettiği 
bir kanunu biz burada muamelesini tekemmül 
edip bitirmezsek, âdeta eski fıkranın ipkasına 
taraftarmışız gibi bir vaziyet almış oluyoruz 
demektir, binnoticc onun için kabulünde... 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Zabıtlarda var. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Zabıtlar
da var, tabiî kabulünde hiçbir beis olmıyan bu 
kanunun muamelesinin tamamlanmasını arz 
ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Bu hususta Hükümetin ııoktai nazarını öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet lütfen cevap versin 
Sayın Atalay bir dakika müsaade ediniz. 

TARIM BAKANLIĞI MÜŞAVİRLERİN
DEN! NECATİ UNSAL — Sayjn Başkan. Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri. Islaha
tı Hayvanat Kanununun 3*5 nci maddesinde il
mî heyetin raporu üzerine verilmiş kesin ka
rarın değiştirilmesi hakkmdaki Hükümetin 
teklifi Meclisin müzakere1 erinden geçti ve Yük
sek Senatonun müzakerelerine iktiran etti 
Ben kendi kanaatime göre Mecliste yapılan mü
zakereler gibi bu kanunun Yüksek Senatoca da 
müzakere edilerek kabul buyurulmasma eğer 
bir mahmr yoksa, uygun mütalâa ediyorum. 
Takdir Yüksek Senatonundur. Hürmetlerimle 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Kanunun ko

nusu nedir? Yürürlükte bulunan ve Anayasa
ya aykırı olan 35 nci maddenin son fıkrasınT 
yürürlükten kaldırılmasını hedef tutmaktadır. 
Şimdi 35 nci maddenin son fıkrası yürürlükte 
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midir ki bunu yürürlükten kaldıralım? Anaya
sanın 152 nei maddesi açıkça şöyle ifade eder: 
Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı oldu
ğundan iptaline karar verilen kanun veya tü
zük veya bunların iptal edilen hükümleri karar 
tarihinde yürürlükten kalkar. Anayasa Mah
kemesi kaldırmıştır, yürürlükten kaldırmıştır. 
Mevcudolmıyan bir fıkrayı, Anayasa Mahke
mesi kaldırmış, mevcudolmıyan bir fıkrayı, 
hükmü nasıl kaldıracağız? Anayasa MaHıkeme-
si kakhrmış. Kaldırılmış bir hükmü kaldırma
ya imkân yoktur. Saym Eyidoğan derki Mil
let Meclisince kabul edilen bir metni biz nasıl 
reddedeceğiz? Farzımuhal Anayasa Mahkeme
si bunu reddetmemiş olsa idi de biz yerinde gör-
mese idik nasıl reddetmek Cumhuriyet Senato
sunun yetkisi ise. Yetkisi yok mu Cumhuriyet 
Senatosunun? Cumhuriyet Senatosu Millet Mec
lisinden gelen metinler için üç şey yapar; ya 
reddeder, ya değiştirir veya kabul eder. Bu 
üç muamc1eyi yapar. Bu üç hakkını kullanır
ken bir gerekçeye dayanır. Neye dayanacak 
gerekçesinde Cumhuriyet Senatosu? Anayasa 
Mahkemesi taraf1 ndan iptal edilmiş bir hüküm 
getirilmek isteniyor. Halbuki Anayasa Mahke
mesi bunu reddetmiştir. Yürürlükte olmıyan 
bir hüküm olduğu içindir ki, bu tasarının red
di lâzımdır. Bu artık mevcudolmıyan bir hük
mü münakaşa etmek bu hükmü kaldıralım mı, 
kaldırnııyalım mı ? Anayasa Mahkemesi bunu 
kaldırmıştır. Hükümet temsilcisinden soralım 
kalkmış mı kalkmamış mı? Ben tarih ve nu
marasını Anayasa Mahkemesinden öğrendim. 
Şu tarihte, şu sayıyla bu kaldırılmış. Kaldı
rıldığına göre, mevcudolmadığma göre bunu 
artık biz reddedersek, Millet Meclisine karşı 
şöyle olur veya böyle olur. Yahut müzakere 
edelim. İkinci defada biz kaldıralım. Bu, ol
maz kanunun tekniği ile bu mümkün mü? Gö
rüşelim. Kabul edelim. Vallahi billahi kalsın. 
Bu mânaya geliyor. Eğer Anayasa Mahkemesi 
her hangi bir hükmü kaldırırsa, her hangi bir 
hükmü yürürlükten kaldırır, hukukî bir hü
küm ifade edilmesi için ayrı meclislerden bir 
kanun yoliyle de kaldırması lâzım diye bir hü
küm olsaydı o zaman arkadaşımız haklıydı. Yâ
ni, her hangi bir hükmü Anayasanın sadece 
kanırması kâfi değildir, hukukî neticeler ver
mesi bakımından kalkması için, sahih ve sıh
hatli olabilmesi için bir Meclisin bunu yürür-
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İlikten kaldırması lâzımdır deseydi o zaman 
Hükümet temsilcisi dediği, cihete giderdik. Ne 
diyor Anayasa açıkça? Anayasa Mahkemesinin 
kararlan kesindir. Anayasa Mahkemesince 
Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar 
verilen kanım veya içtüzük veya bunların ip
tal edilen hükümleri karar tarihinde yürürlük
ten kalkar. Başka hiçbir yola, h'çbir çareye 
başvurulmaz, kalkmış olur. Hükmün kaldırıl
dığına ıttıla kesbeden Cumhuriyet Senatosu 
bunu görmemezlikten gelip, biz bunu Millet 
Meclisine karşı, şeyle olur, görüşelim ne olur 
şekliyle bir tesis yoluna gitmeye imkân yok
tur, görüşülmesi mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, Senatomuzun ve M eh miz'n 
bugüne kadar ki çalı maları a'a:ı d i benzeıi 
görülmem'ş bi o'nyn müvkeresmi yırmakt -
yız. Bu karar bundm böyle Anayasa Mahkemen 
kararla mm kanunları hangi işi mo tabi tut
man gib' şümullü 1 ir netice vereceği için ıbunun 
dalıa da 21 . 4 . 1965 e kadir müddeti bulun-
duğr.aa, göre burada bir anda k e i ı bi k?.rara 
bağlamaktan çok, ko:ı nun bir defa e üdelilnıoy 
lâyık bir değer taşdığırı zanne inekteyim. Çün
kü, meselâ, Amerika da Fe 1 rai M ah'em^ K -
nunu değ 1, tas.ırruf'arı iptal ediyor. Bhde 
Anayasa Mahkemesine kr/ıunun hükümlerini ip 
tal yetkisi veri İmiş t r. Bu ıvı huk ıkî • e'iccl -
r 'nin bu g'ıbi ahvalde neye m' rce? o'abileceğ -
nin bir defa b'r A:aayar:a ve Ad ilet Komisyonu
muzun süzgecin ~eı g çmesi "de ben isabet görü
yorum. Çünkü ş'mdi verceğ'miz t i r karar son
ra üzerine dönümıe"1; bir hal aldır b 1 c ğl için 
konunun bir anda ve bir net coye b ğlanmrsrı-
dan çak, bir ko:n* yea mlizako'oarıe tabi tut al-
masrda her baVmdan isabet olac ğı kanaatinde
yim. Muhterem B şkandan konuyu bu istikamete 
sevk için lâzım galon iş" emi yapmasını rica ede 
rim. 

BAŞKAN — Efondlm, evvelâ Sayın Kıra-
kurt, soru ooıaoak. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfı) — 
Efondim, mütemadiyen kalkmış o ld ığmu müza
kere ediyoruz. Daha henüz Anayasa Mahkeme
linin iptal ettiği resmen beyan e "ilmem ş'k\ 
Hükümetten bunu eoruyorum. Bir kora hakiki- 1 
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ten Anayaaa Mahkemesi bu hükmü iptal etmiş 
midir? Bu bi:-. 

ikincisi; Hükümeti! l:uhusrsirki nokki na
zarı ned'r? Yoksa H'iküme i km.il elen a ka-
drşın şahsi kanaatini co'.muyorum. Hükümet ne 
düşünüyor bunu seruyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baysoy. 

TARIM KOMİSYONU BAŞKANI FEHMİ 
BAYSOY (Er-Tincm) — Muhterem a kal ş'a-, 
biz ooı koni' yon olarak, yani T i r in Komisyonu 
olarak huzurunuzdayız. Ma'ûmuâ'in'z bu ki
minim bir teknik tarafı var. Biz daha ziyade 
Tarım Kom'syonu ola: ak mesele nin t u teknik ta
rafı üze.mde durduk. Fakat b z d e ı evvel Se-
•r' '"' un An°yasa Komiyonunda zaten but te
zekkür edilmiş, böy'e b r ka' ara varılmıştır. 
Onun için biz kanunî f,y m ili eleri ı ve Anayasa 
Komisyonunun müta'âaeı m üzer n de- f a l a 
da madik. Ear.aen Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiş bir konun olduğu için daha fazl ı. üze-

. '-iride dil"madik. 

Ben şimdi b'r teklifte bı^u a.cağım. Lû fe
cim, tekrar biz komisyon olarak tas rıyı geri 
alalım, A.nryasa Kom'syonuaa havale e 'e im ve 
ü% mdo tezekkür ekin1 er, ddıa esasi bir şe
kilde huzurunuza çıka nn. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, konvsyon tasa ıy ı 
o;eri alnrşiır. Bu me'.elelc i ine ley erek huzur.ı-
nuza g tireeek. D ha evvel rç.'k oyunuza sımu-
an huTiıslar hakkında oyunu kuTanmıyaı arka

daş1 arımız var mı? Yok olmadığın gö o oylama 
işlemi bilmiştir. 

6. — 1076 sayılı İhtiyat s '.bayları ve ihtiyati 
askerî memurları K:mmv,"un 2754 sayı'î Ka 
n::nlcb değ'şcn 25 n:i mal'es'nin de^i§tiıiîm'\:i-
ne dair ka-.uı t s rsınıı Mi"et Mec 'tir.ee ka
bul ailen m Mi ve Cumhu iyet S ı a'osı Mi -
lî S -vu mvı Komisyonu r 'po u (Mi'-'ct Mec isi 
1/535; 'Cumhu iyet Sera o At 1/513) (S. Sayı
sı : 567) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge va% olmuyorum. 

(1) 567 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nunrladtr. 
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Yüksek Başka-1 ğa 

Gücdcmin bi'kıcl görüşiilmcV yapıl cık iş-
ler kısmında bulunan ve bmi aş ğayı çıkarılan 
567 s ra sayılı Kanun tasarısının önce'ik ve ive
dilikle göateülnrsini arz va tekuf ederin. 

Millî Savunma Komhvonu B^şkvı 
Fahri özdilek 

Kanunun inmi : 
1076 sayılı dıt'yat sübaylaı ve iht'.yat as

kerî memurları Kanununun 2754 sayı'ı Kanunla 
değişen 25 nci maddesinin değ'ş'irilmesine d a r 
Kanun tasarısı., 

BAŞKAN — ö eelik'e gÖ üşü nraini kabu1 

edenler... E miyen er... Kabul edi'miştir. Sayın 
özd'lek burada. Miî'î Savunma Bakanlığı T ms -
eis' bura la, Kanunun müz^keres'ne b ş'ıyoruz. 
Gere':ç"sinin okunmasını kabul edenle... E'mi-
yenler... Gerekçenin okunmasına kara-1 verilmiş
ti \ 

Tümü üzerinde söz htlyen? Yok. İvedilikle 
müz"kere?i i kabul edenle"... Etm'yen'ea... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere goçilnrsini kabul edenler... Era i -
yenler... Kabul edilmiş'ar. 

1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî 
mamurları Kanununun 2754 sayılı Kanunla 
derişen 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

Madde 1. — 1076 sayıl îht 'yat subavları 
ve ihtiyat askerî memurları K nu unun 2751 
favıı 1 Kanunla değ'şen 25 ne: macld i aş ğ.dr 
gösterilen sakilde değiş'ir ilmi't 'r : 

Madde 25. — Yedek sub":y ve yedek a?k rî 
mamurla "dan hir'Yr'si b ° r ş ve s a v ş lr'zme4":n-
den istisna edilemez. Ancak Türikye B'iyük Mi1-
'et Meclisi üye1 e "d; üy 1 klerinin devamı müd-
detince ertelenmiş sayılırlar. 

Millî Iryatın ve Türk Si'âhlı Kuvvelerini 1 
muhtaccldı ğu resmî ve özel, yerli ve Türkiye'-
dok' yabancı kurum arın kamu hizmeti faaHyet-
lcrine devam e^eb'lmeleri için bu gibi kurrm-
larm kilit yeklerinde ça'ışan yed k ik çağı dak' 
yükümlülerden Türk Silâhlı Kuvvet'eri i 1 ilk 
ihtiyacı dışında ka^n bi kıaım ya'ek subay ve 
yedek askerî memurlar olağanüstü durumun, se
ferberi k ve savaş hallerinin devamında aşağıda-

1 7 . 4 . İ935 O . İ 
ki esaslar dâhilinde ve geçici ola ak barıştaki 
görev ve hi met kadrolarında bırakılabi'irler: 

a.) Olağanüstü durumun, sefe be lik ve sa-
v:ş hallerin n dev~m nda h T ette enıc işlem' en 
çok iki aya kadaj hüküm ifade eder. Bu sürenin 
içinde veya .souunda Gere kurmay Başkanlığı
nın göstereceği lüzum üzerine Mi 'î Savu ma 
Bakanl ğın n teklifi ile B^kadar Kurul ur c , 
Türkiye Büyük Mi let Mec isi üy İ r i ha 'ç, di
ğer ertelemeler kısıtlanabili:* veya kaldı ilebilir. 

b) Olağanüstü durumun, s e l r b rik ve sa
vaş hallerinin devamındı bi im:el a a-Vırmı ge
liştirme ve uyg 1 ma çal şmalarının yü ü 'ü me
ni için hizmetbrina ilıt y ç duydan ye .ek s^-
bay ve yedek askerî memurların er ele ünler i 
(a) fıkrasında gö^erilcn usul ile kaldı ılabiir. 

c) Her hangi b r ye 1 k subayın ve yedek 
askerî memurun ert lenebilmesi için o kimsenin 
ol ğanüstü • durumun, sefe beri k ve r v ş hal
lerinin başlangıç tarihinden itibaren en az üç 
aydan beri kilit mevkiinde çakrmaya devam et
miş olması şa t:ir. Aacak, aavaş halinin deva
mında doğacak erteleme hüyaçlarmda bu şart 
aranmayabilir. 

d) Yedek sub-y ve yodek rske î mumırluk 
hizmet kadrolarından hangiler nin ki it nrvk'i 
o"ara ertelenme yeri sayılacağ ve er'demr ile 
Igili işlerin yü ütülme şekil'eri Genelkumav 

B şkan'ığuam göstereceği lüzum üzeri e Millî 
Savunma BaÜTanlığ n<~a tel^if edilecek v* Bakan
lar Kurulunca hazırlanacak bir yöne'medkle tes-
bit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yol:. maddeyi oylarınıza, arz ediyorum. Kabul 
•jlenlej. . . Etmiyen eı*... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE i. - • Bu kanun yayım-, tarihin ile yü-
rürlüğ -, girej. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
•miycnlej... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanla.* Kurulu yürütül. 

BAŞKAN — Ma İdeyi kabul edenler... Et-
miyenle-'... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyenl Yok. Tümünü 
oy"arınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenlea... Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaş
mıştı.*. 

— 717 - -



C. Senatosu B : 69 
4. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 

56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
Mil et Meclisince kabul olunan mztni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Millî Eği
tim komisyon1 arı raporları (Millet Meclisi 
1/456; Cumruriyct Senatosu 1/492) (S. Sayısı : 
563) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı geldi. 
Millî Eğltim'e ilgili olan kanun tasarısına ge
çiyoruz. 563 sayılı Kanunun öncelikle görüşül
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

AHMET NACİ ARI (Kırklareli) — Tü
mü hakkında sö:: istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arı. 
AHMET NACİ ARI (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler. 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı ilköğretim 

ve Eğitim Kanununnun 56 ncı maddesinin (a) 
bend-iıin son paragrafının Anayasanın 114 ncü 
maddesi hükmüne aykırı düşmesi hasebiyle kal
dırılması hakkındaki bu kanun tasarısının, ge
cikme ile de olsa gülüşülmesi ve kabulü il'e bu 
aykırı paragrafın meriyetten kaldırılması yerin
de bir davranış ve zaruredir. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
53 ncı maddesinin (a) bendinin son paragra-
ijiıdr. : 

«İlköğretim kurullarının ceza kararları ke
sin olup aleyhinde idari ve kazai hiçbir mercie 
başvıırulamaz;:- denmektedir. 

Oysa ki; Anayasamızın 114 ncü maddesinin 
ilk bendinde de «İdarenin hiçbir ey!em ve iş
lemi, hiçbir halde, yargı mercilerinin denetimi 
dışınla bırakılamaz» 31 nci maddesinde : 

«H'jrkerj meşru bütün vasıta ve yollardan 
faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde 
davacı veya davalı olarak, iddia ve savunma 
hakkmr, sahipti:*, denmektedir. 

Bu bedahet karşısında İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 56 ncı maddesinin (a) bendinin son 
paragrafının meriyetten kaldırılması aşikâr vo 
bh* işlemdi-*. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 
5 . 1 . 1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

33": sayılı Anayasamız ise 9 . 7 . 1961 tari
hinde kabul edilerek 20 . 7 . 1961 tarihindo Res
mî Gazete ilo yayınlanmıştır. 
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İlköğretim vo Eğitim Kanunu Anayasaınız-

lan 6 ay kadar önce yürürlüğe girdiğine göre 
ilköğretim kurulları kararı il13 ceza alan görev-
'ilerin bu paragaf icabı hiçbir idari vo kazai 
m'jrcio başvuramadıkları anlaşılmaktadır. Ay
rıcı Anayasamızr. aykırı olduğu tesb't edilen 
paragrafın kaldırılması için Millî Eğitim Ba-
kan'ığınca hazırlanan ve T. B. M. Meclisine 
arzı Bakanlar Kurulunca 8 . 5 . 1963 tarihinde 
kararlaştırılan bu kanunun Mil'et Meclisinco 
bastırılıp dağıtımı 14 . 5 . 1963 tarihinde yapıl
mış ancak 19 Ocak 1965 tarihli 41 nci Birle-
ym'ndo öncelik vo ivedi'ikb görüşülüp kabul 
-idilmig, 21 Ocak 1965 tarihinde de C. Senato
suna sevk ve bastırılarak ilgili komisyonlarca 
görüşüldükten sonra nihayet bugün huzurunuza 
gc'eb lmiştir. 

Yani, mevzu; 'birinci dönemin 2 nci toplantı 
vılmda ele alınmış, ancak 4 ncü toplantı yılı
nın 6 ncı ayını bularak. Anayasanın neşrinden 
bu yana 44 aydan fazla bir zaman geçmiş de
mekti:*. 

Bu durumlar karşısında mevcut tasarı görü
şülürken her hangi bir tereddüt ve anlaşmaz-
ığa mahal bırakmamak için, Hükümet veya ko

misyonun birkaç noktada Yüco Senatoyu aydm-
'atarak verilecek cevapların tutanaklarda yer al
masında fayda mülâhaza etmekteyim. 

1. İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Ana
vatanın yürürlüğe gir ligi tarih1 er arasında (6 
aylık müddet) ilk öğretim kuralları kararı ile 
cezalandırılan ve ceza karar'arı kesinleşen var 
mıdır! Varsa adıkları ceza nevilerine göre sa
vılan ne kadardır? 

2. Anayasanın 114 ve 31 nci maddeleri 44 
aydır yürürlükle olduğu ha1 de, 222 sayılı Ka
nunun 56 ncı maddesinin (a) bendinin son pa
ragrafı icabı ilköğretim kurullarınca muhtelif 
ceza alanlar ve c e z a i n kesinleşenler var mi
di:*, sayısı ne kadardır? 

3. Anayasanın 114 ncü maddesinin ikinc:, 
üçüncü fıkrasında : î İarenin işlemlerinden do
layı açılacak dâvalarda süre aşının yazılı bildi
rim tarihinde baş1 ar, 3 ncü fıkrasında da : 

«İdare L'endi eylem ve işlemlerinden doğan 
zararları ödemekle yükümlüdür.» dendiğine 
göra : 
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Ceza alarak mutazarrır olanlar varsa yargı 

mcrci'erindo hak arama için başlangıç ve bitim 
tarihi no olacaktır? 

Za:ar görenler için idarece ne muamele ya
pılacaktır ? 

Bu hususların açıklanmasını saygılarımla is
tirham »ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Özgüneş, buyurun. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın üyeler; komisyonumuz kendisine 
tevdi edilen tasarının şümulü ilerisinde kalmış
tır. Tasarının getirdiği hüküm, Anayasaya ay
kırı olan bu fıkranın ortadan kaldırılmasıdır. 
Bundan evvel verilmiş olan eczaların hukukî 
neticeleri komisyonumuzu ilgilendirmemiştir. 
Sadece sevk edilen madde bu fıkranın kaldırıl
masından ibarettir. Komisyonumuz bunun üze
rinde durmuştur ve kanaatimiz odur ki ; bun
dan evvelki verilen cezaların ne olacağını, hu
kukî neticelerinin ne bulunduğu, ayrıca fertle
rin kanun hükümlerinin yerine getirilmesinden 
dolayı bu kanunu tatbik edenler aleyhine dâva 
açıp açamıyaca~;ı, bu tasarının şümulünün dı
şındadır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet ne düşünüyor1? 

MÎLLÎ Eâ lTÎM BAKANI CÎHAT BÎLGE-
HAN (Balıkesir Milletvekili) — Muhterem ar
kadaşlar, Saym Komisyon Başkanı özgüneş'in 
ifade buyurdukları gibi, bu kanun sadece İlk
öğretim ve Eğitim Kanununun 56 ncı maddesi
nin (a) bendinin son paragrafının Anayasaya 
aykırı olması itibariyle kaldırılması talebini ta-
zanımun etmektedir. Binaenaleyh, bunun ma
kable teşmili gibi bir husus kanunun şevkinde 
öngörülmemiştir. Bundan sonraki işlemlerde 
«idari ve kazai hiçbir mercie başvurulamaz» 
hükmünün Anayasaya aykırı olması itibariyle 
kaldırılması kasdma makrundur. Bunun için 

/de bundan evvelkileri yani bir affı tazammıın 
etmemektedir. Hükümet tasarısı bu yönde gel
miştir. Yüksek Mecliste bu şekilde konuşulmuş, 
kararlaştırılmıştır. Yüksek Senatonun Komis
yonu da bu şekilde karar vermiş olması dolayı-
siyle bunun dışında her hangi bir sözümüz yok
tur. Ama sayın arkadaşımız bu hususta bâzı bil
giler istedihr. Biz bu bilgileri şu anda vermek 
imkânından mahrumuz. Eğer kanunun biraz 
daha geriye gitmesi ve böylece uzamasını arzu 
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ediyorlarsa, bu takdirde biz mehil istirham ede
lim Yüksek Senatodan ve bunların cevabım arz; 
edelim. 

Kanaatimiz odur ki, Saym özgüneşiîî ifade) 
buyurdukları gibi, bu kanun her hangi bir âîîi 
tazammıın etmemektedir. Sadece 222 sayılı Ka
nunun halen mer'i bulunan Anayasadan önce 
meriyete girmiş olması itibariyle sonradan çıkan 
Anayasa idarenin her türlü tasarrufları, işlemi 
için idari ve kazai yollara başvurmaya imkân 
vermemiş olması dolayısiyle, buna muhalefetin
den dolayı bu hükmün kaldırılmasını tazammıın-
etmektedir. Bu hali ile kabulünde biz Hükümet 
olarak fayda mülâhaza ediyoruz. Takdir bittabiî 
Yüksek Senatonundur. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Maddeyi okutuyorum. 

îlk'iğratim ve Eğitim Kanununun 53 ncı mad
desinin (a) bendinin son paragrafının kaldırıl

ması baklanda Kanun 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sa
yılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 ncı 
maddesinin (a) bendinin son paragrafını teşkil 
eden ilköğretim kurullarının ceza kararları ke
sin olup aleyhinde idari veya kazai hiçbir mer
cie başvurulamaz.» ibaresi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Bir tadil teklifi de yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —-
yok. Oylarınıza 

- Bu kanun yayımı tarihinde 

Madde üzerinde söz istiyen 
sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Tümünü oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Evvelce açık oylarına sunulan, 573 sıra sa
yılı tasarının başlığının değiştirilmesinden do-
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layı 104 sayın üye oy kullanmış, 104 kabul oyu. I 
çıkmıştır. I 

573 sayılı kanun tasarısının tümü üzerinde I 
303 sayın üye oy kullanmış, 103 kabul oyu çık
mış, tasarı kabul eelilmiştir. I 

575 sayılı Kanun hakkında 103 oy kullanıl- I 
iniş, 103 kabul, tasarı kanunlaşmıştır. Arz olu- I 
nur. I 

7. — istanbul Telmih Üniversitesi 1962 büt- I 
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec- I 
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena- I 
tosu B'ltçc ve Plân Komisyonu raporu (Millet I 
Meclisi 1/679; Cumhuriyet Senatosu 1/512) (S. 
Sayısı : 583) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonundan I 
kimse yok. Hükümet de yok, geçiyoruz. 

8. — Gümrilk m emr ir farından vazifei m»nvı-
rerini suiistimıl edenlerle vazife veya meslekle- | 
rindi kendilerinden istifade edilemiyenler hak- \ 
kınla yapılacak muameleye dair 1920 sayılı Ka-
vr'M'in birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî \ 
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ue İktisadi İşler, Anayasa ve Adalet ve İçişleri 
komisyonla m raporları (Millet Meclisi 1/417, 
Cumhuriyet Senatosu î/493) (S. Sayısı : 581) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı adına kimse 
var mı?.. Yok. Komisyon?. O da yok. Sorular 
da tabiî Hükümete yöneltilmiştir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Dışiş
leri Bakanlığı ile alâkalı olan 586 ile ilgili bir 
önergemiz var. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı Komisyonu 
Başkanının bir takriri var. Dışişleri Bakanlığın
dan yetkili?.. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Dışiş
leri Konsolosluk Dairesi Şube Müdürü burada. 

BAŞKAN —. Şube müdürlerinden kimseyi 
kabul etmiyoruz. Umum Müdürden aşağısının 
gelmemesini rica ediyorum. Bu suretle gorek so
rular için. gerek diğer kanunlar için ilgili ze
vat bulunmadığı için yarınki Perşembe günü 
saat 15.00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 17.00 

....y.. >&< ..<... 
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tiler Bankası Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının başlığının 

değiştirilmesine verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : J 84 
Oy verenler . 9 8 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 84 

Açık üyelikler : 2 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Mehmet özgün eş 
Mehmet Şükran ÖzKa 
ya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M t hmet Ütıaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz lnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçu o&lu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

{Kabul 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizam ettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talîp özdolay 

edenler] 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 

tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçügil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
tzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Ilendeci 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TRABZON 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakuı 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu (t.) 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

A V% A %T A 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem-

w 1 

oğlu 
Galip Afşar 
AFYON KARAHÎSAR 
T"» * T T w » 

Kasım Hancıoglu 
AĞRI 

Salih Türkmen 
AMASYA 

Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
f \ A l " • î t i 
Osman Alışıroglu 
ibrahim Saffet Oınay 
(î.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhaiıgil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) | 

1 VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmarç 
ismail Yeşilyurt 

1 ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

[Oya kattlmiy anlar] 
Mehmet Güler 
Nejat Sariıcali 

BİLECİK 
Talât Oran 

BtTLÎS 
Ziya Nami Şeref kan-
os-lu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
0. Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İZMİR 
Cahit Okurer (I.) | 

[Açık ih 

istanbul 
Tekirdağ 

Hilmi Onat (I. Ü.) 
KARS 

Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskerder 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağuı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun | 

/elikler] 

1 
1 

1 C. BAŞKANINCA S£ 
ÇİLEN ÜYELER 

Osman Koksal 
Necati özdeniz 
Adil Ünlü 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
\hmet Çekemoğhı 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (t.) 
£ihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş (I.) 
Xtrıil Artus 
Hasan Kangal (t.) 
Ömer Ergün 
llasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

Yekûn 
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tiler Bankası Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Oürsoytrak 
Buphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Mehmet özgûneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înceoğln 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusby 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

üye sayısı 184 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler 103 
Reddedenler o 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar : 79 
Açık üyelilder : 2 

/Kabul 
BURDUR 

Ömer Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
>feref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Aitan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertug 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer TTcuzal 

GAZİANTEP 
7eki İslâm 
Nizamettin özgül 

GUMUŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

edenler] 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
FTüsnü Üikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkenm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı . 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TRABZON 

Reşat Za] oğlu 

URFA* 
Vasfî Gerger 
Esat Mahmut Karakur 

TABİİ ÜTELEB 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu ( t ) 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AORI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(B§k. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

VAN 

Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç, 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfak inci 

[Oya hatilmıyanlar] 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayandı 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk, V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihöcagü 

GİRESUN 
Mehmet lzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

H A T A Y 
Mustafa Deliveli 

İZMİR 
Cahit Okurer (t) 
Hilmi Onat ( t Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet N us ret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin KılK(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağıi! 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 1 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Osman Koksal 
Ragıp üner 
Necati özdeniz 
Adil Ünln 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 
Zihni lipti! 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ (1.) 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş (1.) 
Amil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (1.) . 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurı»tluoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

Yekûn 2 

«MBte 
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C, Senatosu B : 69 7 . 4 . 1965 O : 1 
Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici bir madde 

eklenmesine dair kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 103 

Kabui edenler 103 
Reddedenler o 
Çekinserler : 0 

Oya kaîümıyanlar : 81 
Açık üyelikler : 2 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Pethmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö . Faruk Kmaytürk 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadıi'lı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 

izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu. 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 

Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 

Cenap Aksu 

MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 

Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 

Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 
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TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu (i.) 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Afşaır 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Kasım Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(t) 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

C. Senatosu B : 69 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

7 . 4 . 1965 O 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

[Oya katilmtyanlarj 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BtLECÎK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDÎRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon ' 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İZMİR 
Cahit Okurer 

Hilmi Onat (1. Ü.) 
KARS 

Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket, Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

C. BAŞKANINCA SE-
ÇİLEN ÜYELER 

Osman Koksal 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoglu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu, 
Yusuf Deınirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alaııkuş (I.) 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (I.) 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğltı 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

69 NCU BİRLEŞİM 

7.4.1965 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Refet Ak-

soyoğlu, Ali Rıza Ulusman, Muzaffer Alankuş, 
Muallâ Akarca, Yusuf Demirdağ, Hasan Kangal 
ve İbrahim Saffet Omay'a izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si (3/414) 

2. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ali Rıza Ulus
man ve İbrahim Saffet Omay'ın tahsisatlannın 
verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi (3/415) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/274) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu
allâ Akarca'nm, palamut mahsulünün değerlen
dirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/275) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu
allâ Akarca 'mn, iki sene içinde çıkarılması za
ruri olan temel kanunlara dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/276) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 
Yılmaz Inceoğlu'nun orta öğretimde uygulan
makta iken kaldırılan tek dersten borçlu olarak 
bir üst sınıfa devam hakkına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 1964 yılı pancar mahsulüne 
zam yapılıp yapılmadığına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/278) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'ın, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rifat Özdeş'in, Deniz Nakliyat Genel Müdür
lüğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su (6/281) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Atina Büyükelçiliğimizde vukubul-
duğu bildirilen olaylara dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/282) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp önal'ın, yurt dışına çıkan Bakanlara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/291) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nm, bakanlıklarda ne miktar
da yevmiyeli memur bulunduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/292) 

11. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, ilâç imalâtı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, arsa vergilerine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu (6/296) 

13. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Hil
mi Onat'm, ordudaki sağlık hizmetlerine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/297) 

14. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özdenin, trafik kazalarına karşı alman 
tedbirlere dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum üyesi 
Edip Somunoğlu'nun, 472 sayılı Kanuna dair 
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/301) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/302) 



— 2 — 
17. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye

si A. Nusret Tuna'nm, Milliyet Gazetesinde neş
redilen bir fıkraya dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/304) (Görevli) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in mevcut kurumlara atanan üyeler
le, bu kurumların genel müdürlerinin aldıkları 
tahsisat miktarlarına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/305) (Görevli) 

19. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Halic'in temizlenmesine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/306) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Elçiliklerimize gönderi
len günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Vasfi Gerger'in, 4926 ve 5439 sayılı kanunlar 
hükümlerine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/309) (Görevli) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, subay ve astsubaylara verilen 
elbiselik kumaşların dikim bedellerine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/310) 

(Görevli) 
24. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 

Mustafa Deliveli'nin, Silâhlı Kuvvetler men
suplarının terfilerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/311) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet ünaldı'nm, Podgorni'nin, Türk Parla
mentosundaki konuşmasına dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/312) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Burdur üyesi 
Faruk Kınaytürk'ün, istanbul Bina ve Arazi 
itiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, köy içme suları 1965 yılı 
programlarına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/317) (İzinli) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Danıştay Birinci Başkan
lığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/318) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rifat özdeşin, Fıransa'dan sipariş edilecek olan 
feribota dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/319) 

30. — Cumhuriyet Seratosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da kar mücade
lesi yapılan yollara dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/320) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Niyazi Ağımaslı'nm, Zonguldak olaylarına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/321) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi 
Mustafa Yılmaz inceoğlu'nun, telefon şebeke
lerine dair Ulaştırma ve içişleri bakanlarından 
sözlü sorusu (6/322) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesf 
Etem Erdinç'in, Simav ilçesi Jandarma Komu
tanına dair Adalet ve içişleri bakanlarından 
sözlü sorusu (6/323) 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965} 
(Ret) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, içtüzüğün 17 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında içtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/153) (S. Sayısı : 560) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] (Ret) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - iKtNCl GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

İŞLER 
1. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 

56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
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Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/456; Cumhuriyet Senatosu 1/492) (S. Sayısı : 
563) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 21 . 4 .1965) 

2. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat 
askerî memurları Kanununun 2754 sayılı Ka
nunla değişen 25 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/535; Cumhuriyet Senatosu 1/518) (S. Sayı
sı : 567) [Dağıtma tarihi : 19.3.1965] (Bitiş 
tarihi : 10 . 6 . 1965) 

3. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı 
hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
I nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve Tarım komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/435; Cumhuriyet Se
natosu 1/491) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma tari
hi : 20 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

4. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasansınının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Sa
vunma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (Millet Meclisi 1/311; Cumhuriyet Sena
tosu 1/448) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma tari
hi : 22 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 11 . 4 . 1965) 

X 5. — iller Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/646; Cumhu
riyet Senatosu 1/450) (S. Sayısı : 573) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
I I . 4 . 1965) 

X 6. — Askerî öğrencilerden başarı göstere-
miyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve 
Plân komisyonlan raporları (Millet Meclisi 
1/574; Cumhuriyet Senatosu 1/449) (S. Sa
yısı : 575) [Dağıtma tarihi : 23 . 3 . 1965] (Bi
tiş tarihi : 11 . 4 . 1965) 

X 7. — istanbul Teknik Üniversitesi 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/679; Cumhuriyet Senatosu 
1/512) (S. Sayısı : 583) [Dağıtma tarihi : 
29 . 3 .1965] (Bitiş tarihi : 1. 6 .1965) 

8. — Gümrük memurlarından vazifei memu-
resini suiistimal edenlerle vazife veya meslekle
rinde kendilerinden istifade edilemiyenler hak
kında yapılacak muameleye dair 1920 sayılı Ka
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve İktisadi İşler, Anayasa ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/417, 
Cumhuriyet Senatosu 1/493) (S. Sayısı : 584) 
[Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
21 . 4 .1965) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
yapılan Zirai istihsal fazlası Andlaşmaları gere
ğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile 
bedelsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası 
malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve İktisadi İşler ve Geçici Komisyon raporları 
(Millet Meclisi 1/472, Cumhuriyet Senatosu 
1/500) (S. Sayısı : 585) [Dağıtma tarihi : 
31 . 3 .1965] (Bitiş tarihi : 15 . 5 .1965) 

X 10. — Meşru olmıyan çocukların ana ba
kımından nesebinin tesisine ait sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Anaya
sa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtına 
komisyonları raporları Millet Meclisi 1/552, 
Cumhuriyet Senatosu 1/475) (S. Sayısı : 586) 
[Dağıtftıa tarihi : 2 . 4 . 1965] (Bitiş tarihi: 
21 . 4 . 1965) 





Dönem : i 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı ; 

İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 ncı maddesinin (a) bendinin 
son paragrafının kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (Millet Meclisi 1 /456; 

Cumhuriyet Senatosu 1/492) 

(Not: M.Meclisi S. Sayısı: 264) 

Mîllet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . I . İM* 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5470-32114 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1965 tarihli 41 nci Birleşiminde (incelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabnl edilen, ilköğretim ve Eğitim Kanununun 50 ncı maddesinin (a) bendinin son 
paragrafının kaldırılması hakkındaki kamın tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmeıı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 17 . 5 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 5.9. 1963, 6 ve 19 . 1 . 1965 tarihli 131, 34 ve 41 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 264) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/492 23 . 2 . 1965 

Karar No. : 116 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 Ocak tarihli 41 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek işari oy ile kabul edilen, İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 ncı maddesinin (a) ben
dinin son paragrafının kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 21 
Ocak 1965 tarihli ve 5470 - 32114 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmek-
lo komisyonumuzun 23 Şubat 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet adına Millî Eğitim Bakanlığı 
temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Kanun tasarısı, İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 ncı maddesinin (a) bendinin son pa
ragrafının Anayasaya aykırı olduğu mülâhazası ile kaldırılmasını öngörmektedir. 

Gerçekten de, bahse konu kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafındaki «İlköğ
retim kurullarının ceza kararları kesin olup aleyhinde idari ve kazai hiçbir mercie başvurulamaz» 
hükmü, Anayasanın idarenin hicjbir eylem ve işleminin, hiçbir halde yargı denetimi dışında bira-
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kılamıyacağmı belirten .114 ncü maddesine A;J herkesin meşru bütün vasıta ve yollardan istifade 
ederek yargı mercilerine başvurabilme imkânını snğlıyan III nei maddesine kesinlikle aykırı olup 
meriyetten kaIdırılrnası gereklidir. 

Bu gerekçe ile u'etirilen tasarı komisyonumuzca, benimsenmiştir. 
II) Millet Meelisi metninin 1, 2 ve '•> neti maddeleri komisyonumuzca- •da. aynen kabul edilmiş-

t i,'. 
Millî Kğitim Komisyonuna sunulmak üzere Y üksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ayd m 

O. S. Sarıgöllü 

(Bu Kanunda Sözcü 
Kât ip 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Ağrı 
/S. Türkmen 

Bursa, 
/>'.• Knynlar 

Çanakkale 
N. Alfan 

Konya 
M. Olnm 

Sivas 
H. Öçten 

Uşak 
K. (-oşkuvoğlu 

(Utnılıuriyet Senatosu 
Millî Eğitim. Komisyona 

Esas No. 1/492 
Karar No. 39 

Millî Eğitim Komisyonu r aporu 

/ . 3 . I9(ia 

Yüksek Başkanlığa 

İlköğretim ve Mğitinı Kanununun 56 ne.ı maddesinin (a) bendinin son paragrafının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcisinin iştirakiyle Komisyonumuzda. görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde katin yapı lan hususlar Komisyonumuzca, da l>eîLİmsen'ntis ve Millet Meclisi 
Genel Kuru lunca kalbııl edilen metnin aynen kabulüne, Genel Kuru lun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulanasma karar verilmiştir. 

Başkan 
Tabiî Üye 

M. özgüne,ş 

B u Kanuna Sözcü 
Elâzığ 

R. Gir a/y 

Kât ip 
A iyon Ka.rahisa r 

//. Ifancrofîlu 
Tabiî Üye 
#. özgür 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
7J. Tuzun 

Edirne 
T. Banguoğlu 

İstanbul 
M. Aksoley 

tzaııir 
/ . Biram d 

îzmir 
H. Onat 

İzmir 
ö. L. Bozcah 

Kastamonu 
M. Oamhea 

Mardiu 
A. Saraçoğlu 

Ordu 
FS. Koksal 

d. Senatosu ' ( S. Sayısı : 568 ) 



MİLLET MECLİSİNİN KA
BUL RTTlffl METİN 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun 56 ncı maddesinin (a) ben
dinin son paragrafının kaldırıl

ması hakkında Kanun 

ANAYASA VE ADALET KO 
MİSYONUNUN KABUL RT-

TİĞ1 METİN 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun 56 ncı maddesinin (a) ben
dinin son paragrafının kaldırıl

ması hakkında Kanun 

MİLLÎ EĞİTİM. KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ ME

TİN 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun 56 ncı maddesinin (a) ben
dinin son paragrafının kaldırıl

ması hakkındaki Kanun 

MADDE l. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 8 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 56 ncı mad
desinin (a) bendinin son pa
ragrafını teşkil eden ilköğretim 
kurullarının ceza kararları kesin 
olup aleyhinde idari veya kazai 
'hiçbiır mıercic başvuruilmaz.» 
ibaresi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE ;}. Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

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

MADDE 2. - - Millet Meclisi 
metninin 2 nei maddesi aynen 
kabul edilmişti)'. 

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 563 j 





Dönem : 1 C^TT 
Toplantı . 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : D O / 

1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 
2754 sayılı Kanunla değişen 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Savuna Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

1/535; Cumhuriyet Senatosu 1/518) 

<Not : Millet Meclisi Sıra sayısı : 588) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 . 3 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 6755 - 38910 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 3 . 1965 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işâri 
oy ile kabul edilen, 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 2754 sa
yılı Kanunla değişen 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not: Bu tasan, 10 . 9 . 1963 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6.1, 10 .2 ve 10 . 3 . 1965 tarihli 34, 54 ve 72 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 588) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 16 . 3 . 1965 

Esas No. 1/518 
Karar No. 36 

Yüksek Başkanlığa 

1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî .memurları Kanununun 2754 sayılı Kanunla muad
del 25 nci maddesinin tadiline dair kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle 
Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da benimsenmiş, Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Başkanvekili Kâtip Bu Kanuna Sözcü 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. Denizli Ankara 

F. özdilek N. özdeniz M. E. Burul \H. O. Bekata 

Manisa Manisa Sivas 
E. Açar O. Süersan H. Söylemezoğlu 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihtiyat askerî 
memurları Kanununun 2754 sayılı Kanunla 
değişen 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1076 sayılı İhtiyat subayları 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 2754 
sayılı Kanunla değişen 25 nci maddesi aşağıda 
gösterilen şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 25. —• Yedek subay ve yedek askerî 
memurlardan hiçbirisi barış ve savaş hizmetin
den istisna edilemez. Ancak Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerti; üyeliklerinin devamı müd-
detince ertelenmiş sayılırlar . 

Millî hayatın ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
muhtacolduğu resmî ve özel, yerli ve Türkiye'
deki yabancı kurumların kamu hizmeti faaliyet
lerine devam edebilmeleri için bu gibi kurum
ların kilit yerlerinde çalışan yedeklik çağındaki 
yükümlülerden Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ilk 
ihtiyacı dışınıda kalan bir kısım yedek subay ve 
yedek askerî memurlar olağanüstü durumun, se
ferberlik ve savaş hallerimin devamında aşağıda
ki esaslar dâhilinde ve geçici olarak barıştaki 
görev ve hazmet kadrolarında bırakılabilirler: 

a) Olağanüstü durumun, seferberlik ve sa
vaş hallerimin devamında her erteleme işlemi en 
çok iki aya kadar hüküm ifade eder. Bu sürenin 
içinde veya sonunda Genelkurmay Başkanlığı
nın göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma 
Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hariç, di
ğer ertelemeler kısıtlanabilir veya kaldırılabilir. 

b) Olağanüstü durumun, seferberlik ve sa
vaş halterinin devamında bilimsel araştırma, ge
liştirme ve uygulama çalışmalarının yürütülme
si içdn hizmetlerine ihtiyaç duyulan yedek su
bay ve yedek askerî memurların ertelenmeleri 
(a) fıkrasında gösterilen usul ile kaldırılabilir. 

e) Her hangi bir yedek subayın ve yedek 
askerî memurun ertelenebilmeği için o kimsenin 
olağanüstü durumun, seferberlik ve savaş hal
lerinin başlangıç tarihimden itibaren en az üç 
aydan beri kilit mevkiinde çalışmaya devam et
miş olması şarttır. Ancak, savaş halinin deva
mında doğacak erteleme ihtiyaçlarında bu şart 
aranmıyabilir. 

2 -
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî 
memurları Kanununun 2754 sayılı Kanunla 
daği§en 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarın 

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 567 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

d) Yedek subay ve yedek askerî memurluk 
hizmet kadrolarından hangilerinin kilit mevkii 
olarak ertelenme yeri sayılacağı ve erteleme ile 
ilgili işlerin yürütülme şekilleri Genelkurmay 
Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî 
Savunma Bakanlığınca teklif edilecek ve Bakan
lar Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle tes-
bit edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Meclisdnce kabul edilen 
2 noi madde aynen kabul edilmiştir. 

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 567 ) 





Dönem : 1 C T ' r t 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 / U 

İslahı hayvanat Kanununun 5883 sayılı Kanunla değişik 35 nci mad
desine bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet ve Tarım komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/435; 

Cumhuriyet Senatosu 1/491) 

(Not : MUM Meclisi S. Sayısı : 269) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 1 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5145 - 28478 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1965 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı 
hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak-
•kındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu tasan 12 . 4 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6 ve 19 . 1 . 1965 tarihli 34 ve 41 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 269) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 23 . 2 . 1965 

Esas No. 1/491 
Karar No. 119 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 Ocak 1965 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek işari oŷ  ile kabul edilen, Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı Kanunla derişik 
35 nci maddesine bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkra
sının 'kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 21 Ooak 1965 tarihli ve 
5145 - 28478 sayılı yazdan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 
23 Şubat 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet adıma Tarım Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu 
halde tetkik ve müzakere edildi. 



— 2 — 
I - Kanun tasarısı, Islahı Hayvanat Kanununun 5S83 sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine 

(bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrasının Anayasaya 
aykırı olduğu mülâhazası ile kaldırlmasını ön görmektedir. 

Gerçekten de, bahse konu kanunun 1 nci maddesinin son fıkrasındaki, «İlmî heyetin k a n r l a n 
icaplarına göre tesis edilen muamele ve kararlar aleyhine hiçbir adlî ve idari kaza merciine baş
vurulamaz» hükmü, Anayasanın herkesin meşru bütün vasıta ve yollardan istifade ederek yargı mer
cilerine başvurabilme imkânını sağlıyan 31 nci maddesine ve idarenin hiçbir eylem ve işleminin, 
hiçbir halde yargı denetimi dışında bırakılamayacağını kesinlikle belirten 114 ncü maddesine aykı
rıdır. Bu sebeple de meriyetten kaldırılması gereklidir. 

Bu gerekçe ile getirilen tasarının tümü Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil

miştir. 
Tarım Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Bu Kanunda Sözcü Kâtip 
Aydın Uşak Kastamonu 

O. S. Sarıgöllü K. Coşkunoğlu A. N. Tuna 

Burısa Çanakkale Konya 
Ş. Kayalar N. Altom, M. Obuz 

Tarım Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Tarım Komisyonu 

Esas No. 1/491 
Kard,r No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hükümler eklen
mesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı, Komisyonumuzun 18 . 3 . 1965 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

7454 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrasında yazılı, «İlmî heyetTn kararları icaplarına 
göre, tesis edilen muamele ve kararlar aleyhine hiçbir adlî ve idari kaza merciine başvurulamaz» 
hükmü Anayasanın 31 ve 114 ncü maddelerine aykırı görüldüğüne dair kanun tasarısında ileri sü
rülen husus ve buna mütedair Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu Ko
misyonumuzca da yerinde görüldüğünden, tasarı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen seldi 
ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tarım Komisyonu Başkanı 

vo Sözcüsü Kâtip 
Erzincan Gazıiantep Tabiî Üye Tabiî Üye 

F. Bay soy N. özgül S. özgür V. Ersü 

Adana Adana istanbul Ankara 
G. Afşar M. 'N. Âdemoğlu T. Arıburun S. Kocabeyoğlu 

Adıyaman 
17. Ağar 

Ağrı 
•S. Türkmen 

Sivas 
R. öçten 

18 . 3 . 1965 

C. Senaıtosu ( S Sayısı : 570 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği i 
metin i 

Islahı Hayvanat Kanununun \ 
5883 sayılı Kanunla değişik i 
35 nci maddesine bâzı hükümler j 
eklenmesine dair 7454 sayılı Ka- j 
nunun 1 nci maddesinin son fık- j 
rasının kaldırılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 904 sayılı Is
lahı Hayvanat Kanununun 5583 
sayılı Kanunla değişik 35 nci 
maddesine bâzı hükümler eklen
mesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrası yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Adalet, Millî Sa
vunma, İçişleri, Maliye ve Ta
rım Bakanları yürütür. 

— 3 — 
Anayasa ve Adalet Komisyonu

nun kabul ettiği metin 

Islahı Hayvanat Kanununun \ 
5883 sayılı Kanunla değişik j 
35 nci maddesine bâzı hükümler \ 
eklenmesine dair 7454 sayılı Ka- \ 
nunun 1 nci maddesinin son fık- ' 
rasının kaldırılması hakkında \ 

Kanun 

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. 

Tarım Komisyonunun kabul et
tiği metin 

Islahı Hayvanat Kanununun 
5883 sayılı Kanunla, değişik 
35 nci maddesine bâzı hükümler 
eklenmesine dair 7454 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin son fık
rasının kaldırılması hakkında 

kanun tasarısı 

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

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

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 570 ) 





bonem : 1 
Toplantı 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 1/311; Cumhuriyet Senatosu 1/448) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 273) 

Millet Meclisi \ 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 9.1. 1965 
Sayı : 3443-16687 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 6 . 1 . 1965 tarihli 34 neii Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
rı oy ile kabııl edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması ve bu ka
nuna bir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad S irmen 

Not : Bu tasarı 22 . 10 . 1962 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 15, 29, 30 . 12 . 1964 ve 6 . 1 . 1965 tarihli 23, 31, 32 ve 34 ncü birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek, kabul edilmiştir. (Millet Meçlisi S. Sayısı ; 273) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Savunma Komisyonu 15 . 1 . 1965 

Esas No.: 1/448 ~ * > > • • - -
Karar No. : 31 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 1 . 1965 tarihli 34 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması ve bu Kanuna bir ge
çici madde eklenmesi hakkındaki kanım tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle 
Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasan gerekçesinde tafsil en izahı yapılan hususlar ve gerekçe ilgili bakanlıklar temsilcilerinin 
tamamlayıcı beyanlarından sonra. Komisyonumuz Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen met-
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nin aynen kabulüne, havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi bııyurulmak üzere Yük
sek Başkanlığa sunulmasına karar vermiştir. 

Başkan 
Tabiî Üye 

F. özdilek 

Ankara 
// . Oğuz Bekala 

Başkan V. Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara 

Ar. özdeniz M. IJlusoy 

Nevşehir Samsun 
/ . .Şevki Atasağun E. Işıklar 

Tabiî Üye 
R. Aksoyoğlu 

Kâtip 
Denizli 

M. Emin Durul 

Siva 
II. Söylemez'oğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe v'e Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/448 
Karar No. : 9 

İ8 , 3 . 1905 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 Ocak 1965 tarihli 34 ııeü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarı 
oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıkları nııı tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması ve bu kanuna bir secici 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı Millet Meclisi -Başkanlığının 9 Ocak 1965 tarihli ve 
3-143 - 16687 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumu
zun 17 Mart 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Tasarı, 5176 sayılı Kanunla Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında istihdam edilen ortaokul 
nımmu olup 4 yıllık bir meslekî tahsil yapmış bulunan ve bugüne kadar kadro yetersizliğinden terfi 
c lcmiyen hemşirelerin terfi edebilmelerini sağlamak üzere kadrolarda değişiklik yapılmasını öngörmek 
tedir. 

Tadarı.ile, 5176 sayılı Kanuna dayanan 351 aded hemşire kadrosu 280 adede indirilmekte ve fakat 
kadro durumları düzeltilmektedir. Keza getirilen bir geçici madde ile de, kadro' kifayetsizliğinden 
terfi edemeyip bekledikleri sürenin terfi edecekleri derece maaşında geçmiş sayılacağı kabul edilmekle 
mağduriyetleri kısmen telâfi edilmek istenmiştir. 

Komisyonumuz, tasarıyı benimsemiştir. 
I I - Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 1. Geçici madde, 2 ve 3 ncü maddelerini aynen kabul 

etmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine ara olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
îcel 

C, T. Okyayuz 

Tabiî Üye 
8. Küçük 

(Bu kanunda) 
Başkan 

Başkan vekili 
Ankara 

M. TJlusoy 

öözcü 
istanbul 

O. 7J. Gihmisoğlu 

' Ankara 
JV. Ağîrna:dı 

Denizli 
C.Akyar 

Katip 
Tunceli 

M. A. Demir 

İstanbul 
E. Özden 

Kayseri 
İL Dikeçjigü 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

Van 
F. Melen 

0. Senatosu ( S . Sayım : 572) 





_ 4 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması vo bu kanıma bir geçici madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Savun
ma Bakanlığı kısmına dâhil olup 5176 sayılı Kanunla değiştirilen hastabakıcı hemşireler kadroları 
kaldırılmış ve yerine aşağıdaki kadrolar konulmuştur. 

Hastabakıcı hemşireler 

D. Görevin çeşidi 

8 Birinci sınıf okullu hastabakıcı hemşire 
9 Birinci sınıf okullu hastabakıcı hemşire 

10 ikinci sınıf okullu hastabakıcı hemşire 
11 Üçüncü sınıf okullu hastabakıcı hemşire 
12 Dördüncü sınıf okullu hastabakıcı hemşire 

Sayı 

30 
40 
50 
70 
90 

Aylık 
tutarı 

Lira 

700 
600 
500 
450 
400 

280 

GEÇÎCt MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Millî Savunma Bakanlığı kadrola
rında görevli hemşirelerden bulundukları derecede terfi şartlarını ihraz ettikleri halde kadrosuzluk 
sebebiyle bir üst derece maaşa yükseltilemiyenlerin fazla bekledikleri süreler, terfi edecekleri derece 
maaşında geçmiş sayılır. Ancak, geçmiş zamanlar için maaş farkı verilmez ve bu gibilere alacakları 
eski kıdem hakları ile bir üst dereceden fazla bir terfi tanınmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

C, Sena/tosu ( S. Sayısı: 572) 
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Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna hağlı (1) sayılı cet
velin Milli Savunma Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması ve bu kanuna hir geçici madde 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

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

GEÇÎCÎ MADDE — Millet Meclisince kabul 
edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir. 

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

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

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna hağlı (1) saydı cet
velin MİM Savunma Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapüması ve hu kanuna hir geçici madde 

eklenmesi hakkında Kanun 

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

GEÇÎCÎ MADDE — Millet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 572 ) 





Dönem : 1 C T O 
Toplantı: 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ö l O 

İller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 1/646; Cumhuriyet Senatosu 1/450) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 694) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.1.1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 8056 - 44890 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 7 . 1 . 1965 tarihli 35 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, İller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu tasan 31 . 1 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru* 
tun 25, 6, 29, 30 . 12 . 1964, 6 ve 7 . 1 . 1965 tarihli 113, 31, 32, 34 ve 35 nci birleşimlerinde öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 694) 

îçişfleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 2.2.1965 

Esas No: 1/450 
Karar No: 63 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 . 1 . 1965 tarihli 35 nci Birleşiminde önce'lik ve ivedilikle görüşülerek 
:açık oy ile kabul edilen, İller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle Komisyo
numuzda görüşüldü. 1945 konjonktürüne göre tesbit edilmiş bulunan İller Bankası sermayesinin, bu-
•günkü konjonktüre göre pek kifayetsiz kaldığı, gerek tasarı gerekçesinden ve gerekse verilen izahat
tan anlaşılmış bulunmaktadır, özellikle, bir taraftan belediyeler, özel idare ve köylerin artan ihti
yaçlarının karşılanması, diğer yandan 5 yıllık yatırım programında derpiş edilen İller Bankasına 
ait görevlerin aksatılmadan yürütülmesi, Bankanın sermayesinin bir misline artırılmasını zorunlu 
kılmaktadır. 



— 2 — 
Bu itibarla kanun tasarısının gerçek bir ihtiyaca cevap vereceği düşünülerek, Millet Meclisi metni 

aynen kabul edilmiştir. 
Havalesine uyularak Bayındırlık, Ulaştırma ve îmar ve îskân Komisyonuna havale buyurıılmak 

üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Muğla 

77. Menteşeoğlu 

Maraş 
AT. Evliya 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

Samsun 
R. Rendeci 

Kâtip 
Sivas 

Z. Önder 

Zonguldak 
A. Eyidoğan 

Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

Malatya 
M. Z. Tulunay 

Bayındırlık, Ulaştırma, ve îmar ve îskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve i l . 2 .1965 

tmar ve İskân Komisyonu 
Esas No. : 1/450 
Karar No. : 13 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesi: 
hakkındaki kanun tasarısı ilgili Hükümet temsilcisinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar komisyonumuzca 
da uygun görülerek Millet Meclisinin 7 . 1 . 1965 tarihli 35 nci Birleşiminde kabul edilen metnin 
aynen kabulüne karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Sözcü 
Tabiî Üye Kütahya Cumhurbaşkanınca S. Ü. Erzurum 

II. Tunçkanat î. E. Erdinç II. At akan S. Ilatunoğlu 

Burdur 
F. Kmaytürk 

îmzada bulunamadı. 

îçel 
T. özdolay 

İzmir 
/ / . Onat Z. 

Eskişehir 
G. Uçagök 

Bitlis 
İV. Şerefhanoğlu 

Trabzon 
R. Zaloğlıt 

G. Senatosu ( S . Sayısı : 573 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 18 . 3 . 1965 

Esas No. 1/450 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 Ocak 1965 tarihli 35 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, iller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 9 Ocak 
1965 tarihli ve 8056-44890 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle 
komisyonumuzun 17 Mart 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri hazır bulunduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, iller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ile sermayesinin 600 000 000 
liraya çıfcari'imasını ve icalbı halde eski madde hükmünde de olduğu gibi bunun Bakanlar Ku
rulu kararı ile bir misli arttırılmasını ve bir geçici madde eklenerek de değiştirilen 2 nci madde
ye göre yapılan işlemlerin geleceğinin tesbitini öngörmektedir. 

Değiştirilmesi öngörülen 2 nci maddede 1945 yılı konjonktürü esas olmak üzere iller Banka
sının sermayesi 300 mii'lyon lira olarak tâyin edilmiş ve gerektiğinde 'bunun bir misli arttırılacağı
na dair olan hükmünden faydalanılarak da 1959 yılında o zamanki konjonktür esas olmalk üzere 
bir misli arttırılmış ve 600 milyon liraya çıkartılmıştır. Bu yükseltme neticesinde ortak idarelerin de 
(belediye, il özel idarelerin ve köylerin) iştirak paylarının bir misli arttırılması gerekmiş ve fa
kat bunların tabsili mümkün olamamıştır. Bu ortak idarelerin ancak 20 ile 50 yıllık bir sürede 
iştirak paylarını tamamlıyacakları hesaplanmakta lir. 

Uzun vadeli kalkınma plânında iller Bankasına verilen yatırım görevlerinin bu kurumca yeri
ne getirilebilmesi sermayenin arttırılmasiyle imkân dâhiline girebilecektir. 

Komisyonumuz bu esasları ihtiva eden tasarıyı benimsemiştir. 
II - Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 1, 2, Geçici madde, 3 ve 4 ncü maddelerini aynen 

kabul etmiştir. 
Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin komisyonumuzca da aynen kabul edilen geçici madde

sini kapsamadığından metnin Millet Meclisince kabul olunan başlığını değiştirmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu kanunda Başkan 
Başkan Başkanvekili 
içel Ankara 

C. T. Okyayuz M. TJlusoy 

Tabiî Üye Ankara Çorum 
S. Küçük N. Ağırnash A. Çetin 

Yozgad 
/. Yeşilyurt 

Sözcü Kâtip 
istanbul Tunceli 

O. Z. Gümüşoğlu M. A. Demir 

Denizli istanbul Kayseri 
C. Akyar E. özcan H. DikeçligÜ 

Van 
F. Malen 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 573 ) 



4 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

tiler Bankası Kanununun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 13 . 4 . 1945 tarih ve 4759 
sayılı Kanunun 11 . 3 . 1954 tarih ve 6407 sa
yılı Kanunla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Bankanın sermayesi G00 000 000 
liradır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararı ile 
bir misline kadar artırılabilir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 3 ncü madde
sinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Yukarda D, E, P ; G, fıkralarında belirtilen 
gelirler, banka sermayesi tamamlandıktan sonra, 
ihtiyat akçesi hesabına geçirilir. 

GEÇİCİ MADDE — 4759 sayılı Kanunun bu 
kanunla tadil edilen 2 nci maddesindeki eski hü
küm gereğince tahsil edilip bankaca muvakkat 
hesaba alınmış ve alınacak olan paylar bu kanu
nun yürürlüğe girmesini mütaakıp ortaklık pay
ları olarak banka sermayesine eklenir. 

MADDE 3. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

İller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında Kanun 

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

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

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

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

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

(J. Senatosu ( S. Sayım : 573 ) 
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Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
îmar ve îskân Komisyonunun kabul ettiği metin 

İller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

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

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

GEÇÎCl MADDE — Millet Meclisinin geçici 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

İller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi, 3 ncü maddesine bir fıkra ve kanuna 

bir geçici madde eklenmesine dair Kanun 

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

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

GEÇÎCÎ MADDE — Millet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/574; 

Cumhuriyet Senatosu 1/449) 

<Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 757) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 1 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7378 - 41679 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 7 . 1 . 1965 tarihli 35 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oy 
ile kabul edilen, Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici 
H r madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 27 . 11 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 15, 29, 30 . 12 . 1964, 6 ve 7 . 1 . 1965 tarihli 23, 31, 32, 34 ve 35 nci birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabıd edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 757) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 15 . 1 . 1965 

Esas No. : 1/449 
Karar No. : 32 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 . 1 . 1965 tarihli 35 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri ile Komis
yonumuzda görüşüldü: 

Tasarının gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, havalesi gereğince Bütçe ve 
Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 
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Başkan 
Tabiî Üye 
F. Özdilek 

Başkanvekili 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

İV. özdeniz 

Sözcü 
Ankara 

M. Vlusoy 

Kâtip 
Denizli 

M. E. Durul 
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Ankara 

H. 0. Bekata 
Nevşehir Samsun 

/ . §. Atasağun E. Işıldar 

Tabiî Üye 
R. Aksoyoğlu 

Sivas 
İT. Söylemezoğht 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/449 
Karar No: 6 

18.3.1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 Ocak 1965 tarihli 35 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 9 Ocak 1965 tarihli ve 7378 -
41679 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 
17 Mart 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Tasarı, 5401 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmek suretiyle 20 - 21 Mayıs olaylarına fii
len karıştıkları için Kara Harb Okulu Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulundan çıkartılan öğren
cilerin bahse konu kanun gereğince ödemekle mükellef oldukları tazminat borcunun ibra edilmesini: 
öngörmektedir. 

Tasarı gerekçesi, toplumsal fayda fikrinden hareket etmekte ve psikolojik etkiler altında bulunan 
bu gençlerin bir de iktisadi yük altına sokulup tamamen kaybedilmektense bu iktisadi mükellefiyet
ten kurtarıp cemiyete kazandırılmasının sadece bunlar için değil aynı zamanda cemiyet için de ya
rarlı olacağını savunmaktadır. 

Komisyonumuz, tasarıyı benimsemiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

(Bu Kanunda Başkan) 
Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Ankara İstanbul Tunceli Tabiî Üye 
M. TJlusoy O. Z. Gümü§oğlu M. A. Demir S. Küçük 

Ankara 
İV. Ağırnaslı 

Kayseri 
H. Dikeçliffü 

îstanbuİ 
E. özden 

Van 
F. Melen 

Yozgat 
/ . Te§ilyurt 

Denizli 
C. Akyar 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 575 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

Askerî öğrencilerden başarı gös
teremiyenler hakkındaki 5401 
sayılı Kanuna geçici bir mad

de eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1 Askerî öğrenci
lerden başarı gösteremiyenler 
(hakkındaki 6742 sayılı Kanım 
ile muaddel 5401 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklen
miştir : 

GEÇÎCÎ MADDE — 20 - 21 
Mayıs 1963 tarihinde vufcuibu-
lan olaylardan dolayı Kara 
Harb Okulu Yüksek Disiplin 
Kurulu karariıyle Harb Okulun
dan iliş/Meri kesilen öğrenciler 
hakkında 3 ncü maddenin 1 nci 
fıkrası hükmü uygulanmaz. 

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

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

Millî Savunma Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Askerî öğrencilerden başarı gös
teremiyenler hakkındaki 5401 
sayılı Kanuna geçici bir mad

de eklenmesine dair kanun 
tasarısı 

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

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

I MADDE 3. — Millet Mecli
since kalbul edilen 3 ncü madde 

I aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Askerî öğrencilerden başarı gös
teremiyenler hakkındaki 5401 
sayılı Kanuna geçici bir mad

de eklenmesine dair Kanun 

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

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

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 575 ) 




