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B Î R I N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN —- Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), S i m Uzuhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — 117 nci Birleşimi açıyorum. Ço
ğunluğumuz vardır. Gündem aynen tatbik edi
lecektir. Gündemle ilgili Komisyon Sözcüsü ve 

başkarüariyle, ilgili bakanlık mensularmm hazır 
bulunmaları Başkanlık Divanınca rica olunur. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye, Kâmil Karavelioğlu'nun, Hâ
kimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna bağlı 
ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla değiştirilmiş bu
lunan cetvelin değiştirilmesiyle dair kanun tek
lifinin Millî Savunma Komisyonuna da gitmesi 
lüzumuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu söz mü is
tiyorsunuz efendim? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Zabtı sabık hakkında küçücük bir konuşma ri
ca ediyorum 

BARKAN 
efendim. 

Zabtı sabık hakkında, buyurun 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, teessürle müşahede et
tim 'ki, dün Yüce Senatomuzda Hâkim ödeneği 
hakkındaki kanun teklifini Millî Savunma Ko
misyonunuza havale eden yüksek oylarınız ters 
yorumlanmıştır. Maksatlı olarak bu Anayasa 
Mahkemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ödenekleri aleyhine veya hakkındaki kararla ir-
tibatlandırılmıştır. Bildiğiniz gibi, ben takriri
mi geçen hafta Perşembe günü vermiştim ve ge-
çen hafta Perşembe günü aynı usul kusurlarım 
dikkatinize arz etmiştim. Geçen hafta Perşembe 
günü yüce oylarınızla kararlaştırılan usul kusur-
'3 arı tahakkuk etti. Eminim ki, o günde görüşü-
•lebi-1 şeydi o gün Hâkim ödeneği kanunu Millî 
Savunma Komisyonuna gidecekti. Bu yorum 
terstir, haksızdır. Dün alman kararın Anaya
sa Mahkemesinin aklığı karar ile zerre kadar ir

tibatı yoktur. Bunun böyle bilinmesinde fayda 
vardır, arz ederim. (Alkışlar) 

2. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, Hâkimler 
Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna bağlı ve 7168 
ve 45 sayılı kanunlarla değiştirilmiş bulunan 
cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifinin, 
Millî Savunma Komisyonuna havalesinin İçtü
zük hükümlerine uygun olmadığı ve havalenin 
hükümsüz sayılması gerektiğine dair demeci. 

SIRPtl AT ALAY (Kars) — Zabtı saibrk 
hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında buyurunuz. 
Say m Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, 6017 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına aidolan bir kanun teklifi dün 'bir öner
ge üzerine Millî Savunma Komisyonuna havale 
edilmiş bulunmaiktadrı. İşbu vavalenin, İçtüzü
ğün 23 ncü maddesine tamamen aykırı olduğu
nun zabta geçmesini İstediğimden söz almış bu
lunuyorum. İçtüzüğün 23 ncü maddesini oku-
yorum-

«Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Millet Mecli
si Başkanından gelen tasarı ve teklifleri ilgili 
komisyonlara re'sen havale ve durumu Tutanak 
Dergisine derceder. Bu havaleye bir Cumhuri
yet Senatosu Üyesi itiraz etmek isterse ilk veya 
sonraki.» Yani ibu sonraki «Birleşim başında söz 
alır.» 5017 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
nı isıtiyen teklifin Cumhuriyet Senatosu Başkan. 
lığı tarafından Cumhuriyet Senatosu Adalet, 
Anayasa ve Bütçe Plân Komisyonundan mürek
kep, beşer kişiden mürçjkkep bir Geçici Komisyo-
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O. Senatosu B : 117 
na havalesine ait işlemden dört veyahut beş Bir- I 
leşim sonra bir sayın arkadaşını/ z bir önerge ver
miş ve bu önerge üzerine işlem yapılmış bulun
maktadır. İçtüzüğe göre böyle bir itiraz ve böy- I 
le bir işlem ancak ilk birleşimde veyahut onu ta-
kibeden birleşimde yapılabilir. Aradan üç ilâ 
dört birleşim geçtikten sonra böyle bir önerge I 
vermek mümkün değildir. Münıildin olmıyan bir I 
şey yapılmıştır. Bu sebeple tamamen keenlem- I 
yekûndur. Hukukî bütün mesnetlerden malı- I 
r-umdur ve gündemde bulunması lâzımgelen bir I 
işlemdir. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Mesele hakkında Heyeti Umu-
miyenizin oyları ile hal tezekkür edilmiş ve ka- I 
rara bağlanmıştır. I 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Balkanım bu konuda bir önerge takdim etmiştim. I 

BAŞKAN — Çok uzun olduğu için özür di- I 
ler i m okuyamadım, 4 sayfadan müteşekkil. I 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Rahat 
okuyasınız diye uzun yazdım. I 

BAŞKAN — Sağ ol. Sayın Alpaslan'ın 
takriri gündemle ilgilidir, gündeme geçtikten I 
sonra okutacağım. I 

Adapazarı'nda vuıkubulan olaylar hakkında I 
Sayın Tevetoğlu gündem dışı söz istemiştir. Bu- I 
vurun efendim. I 

3. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoylu'nun: I 
Adapazan'nda yapılan öğretmenler Federasyo- I 
nu toplantısına dair demeci. I 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; Cuma gün- I 
kü oturumda hatırlıyacağmız veçhile Adapazarı'- I 
nda Pazartesi günü başlıyacak öğretmenler Fe- I 
derasyonunun yıllık kongresinden bir gün önce, I 
yani Pazar günü burada birtakım solcu yazarlar I 
ve şahıslar tarafından bir açık oturumun tertip- I 
lenmiş bulunduğunu bunun bir tesadüf olmı- I 
yacağım, bunun kasıtlı bir tertibolduğunu ve I 
meslek teşekküllerinin yapacağı kongrenin hava- I 
sına istikamet vermek kasdını taşıyabileceğini I 
işaretle önceden Hükümetin duruma dikkatleri- I 
ni Jıuzurunuzda istirham etmiştik. Bu sabahki I 
gazeteler bu işaret ettiğimiz hususun ne kadar I 
mühim olduğunu, ne kadar yerinde olduğunu I 
gösteren haberleri vermektedir. Bilhassa Hürri- I 
yet Gazetesi başta olmak üzere birtakım gazete- I 
ler, bu meslek teşekkülünün kongresinde başta I 
Genel Başkanlığını yapmakta olan Aydın Millet- | 
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vokili Şükrü Koç ve dün C. H! P; : si Genel Sek
reter Yardımcısı Doktor Suphi Baykam'ın'yap
tıkları siyasi konuşmalarla toplantının elektrik
lenmesine ve <bir öğretmenin «Bu kongrenin bir 
meslek teşekkülüne aidolup bir parti kongresi ol
madığı ve bir siyasi hava verilmesinin doğru 
bulunımıyaeağı» hususunda haklı, yerinde ve ka
nunun gerektirdiği yolundaki konuşmasını pro
testo edenler bununla da yetinmemişler, yine ga
zetelerin yazdığına göre konuşan öğretmeni sa
vunmak istiyen bir öğrenciyi, Hürriyet Gazetesi
nin ifadesi ile, 100 solcu öğretmen sahnenin ar
kasına çekerek hastanelik edinceye kadar... 

RIZA ISITAN (Samsun) — Solcu ne de
mektir, solcu kime denir, sen bunu biliyor mu
sun? Türk öğretmenlerine hakaret ediyorsun. 
(Solcu diyemezsin sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Hürriyet gazetesinden bahsedi
yor efendim. (Solda'n gürültüler) 

. FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Muhte
rem arkadaşlar, tehevvür buyurmayınız. (Sol
dan «gürültüler)' Her şeyi (burada. Sizden başka 
memleket seven insan yok mu? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Türk öğ
retmenlerine (hakaret «diyorsun. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Böyle 
bir iddiamız yok ISaym Kaplan. 

BAŞKAN — Sayın Teve'fcoğlu, devam edin. 
FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, hen, basına aynen intikal eden 
hususu naklediyorum. Gocunan arkadaşlar var
sa her şeyden evvel meslek teşekküllerinden... 
(Gürültüler) 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Türk öğ
retmenlerine 'hakaret ediyorsun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gocunan arka
daşlar demekle neyi kaydediyorsun? (Soldan 
şiddetli gürültüler) 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Fazla 
konuşmayın. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu gazeteden... 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Herkes en 

az sizin kadar vatanseverdir. 
FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Buyu

runuz beyler 'gazeteden. Elbette, elbette... 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan hiç kimsenin 

vatanseverliği mövzuııba&iisolmadı. Hürriyet ga
zetesinden okuyor. 

— 463 — 
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bu şekilde bir isnatta da bulunmuyorum. Ben 
(burada gazeteye intikal eden ve üzerine eğilin-
mcoi gereken (bir mühim hâdiseyi, daıha önce de 
işaret ettiğim veçhile, huzurunuza getiriyorum, 
Hükümetin dikkatini çekiyorum. Bu nenim hem 
haikkım, hem de vazifemdir. Ama, muhterem 
arkadaşlarım, 'kendi partilerinin bir yöneticisi
nin bir meslek teşekkülüne gidip siyasi nutuk 
çök'tiği -hususuna kızıyorlar ve sinirleniyorlar 
ise, onun münakaşasının yeri 'burası değildir. 
Bunu da Hükümetten rica ediyorum, bir meslek 
teşekkülünün her şeyden evvel kendi tüzüğünün 
çerçevesinde bulunacak olan faaliyetlerine, her 
hangi bir siyasinin gidip karışması yersizdir, 
bunlar memleketi iyiye götürmez, kötüye götü
rür ve bundan diğer partiler kadar enaz o siyasi 

arkadaşların mensuboldukları partiler de zarar 
görür. 

Benim açıklamak istediğim husus bundan 
übarettir. Hürmetlerimle. (Sağdan alkışlar) 

4. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un; Belçika 
kömür ocaklarında çalışan Türk işçilerinin du
rumuna dair demeci. 

C. Senatosu B • 11 
FBHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Gocunan 

tâbirini kullanmıştır, kimi kasdediyor? 
BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu gocunan tâbi

rini 'kullanmışsınız, 'kimi kasdediyorsunuz? 
F E T H Î TEVETOĞLU (Devamla) — Sözle

rimden her kim alınıyorsa, 'buyursun, Hürriyet 
'gazetesini okutsun. Bir Yüksek Heyetin içinde 
bir üyenin beyanından gocunan hiç 'kimse ola
maz. (Soldan gürültüler) ikincisi muhterem 
arkadaşlar, niçin tehevvür buyuruyorsunuz? 
(Soldan gürültüler) Beyefendiler... 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, gazeteyi ay
nen okuyunuz efendim. 

F E T H t TEVETOĞLU (Devamla) — Gaze
teyi aynen okuyorum efendim, «öğretmenler 
Federasyonu 18 nci Kurultayı dün günlerdir 
beklenen elektrikli hava içine girmiştir, öğle
den sonraki Kurultay oturumunda bir milliyetçi 
öğretmene söz verilmeyip, mikrofondan indiril
mesi üzerine hâdiseler patlak vermiştir. Dele
ge öğretmeni müdafaa etmek istiyen bir öğren
cisi, toplantının yapıldığı sinemanın deposuna 
sokularak yüze yakın solcu öğretmen tarafın
dan feci ğekilde dövülmüştür. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Gazeteden okuyorlar beyefendi. 
Gazete yazmış, onu okuyorlar. Gazetenin yaz
mış olduğu şeyi söylüyor. Kendileri söylemiyor. 
(Gürültüler) 

F E T H İ TEVETOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, (Gürültüler, karşılıklı söz at
malar) 

BAŞKAN — Sakin olmamızı rica ederim. 
Lütfen fcarşı/liklı konuşmayınız. (Gürültüler ve 
karşılıklı konuşmalar) 

8aym üyeler sükûdetmezse oturumu tatil 
edeceğim. Lütfen devam ediniz. 

F E T H Î TEVETOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, bendeniz ne orada 'bu dayağı 
atam öğretmenlerin kimliklerini biliyorum ve ne 
de şahsiyetleri veya fikirleri hakkında bir bilgim 
var. Ben bugün gazetelere akseden ve hakika
ten neticesinin hepimize üzüntü vereceğine 
inandığım ve gerçekten 'bir meslek teşekkülünün 
politikaya sürüklenmemesini arzu ettiğim için 
bu konuyu huzurunuza getirmiş bulunuyorum. 
Arkadaşlarım tehevvür 'buyurmasmlar; arkadaş
lar bunda enaz benim kadar hassas, enaz benim 
kadar aynı üzüntüyü duyuyorlar, 'buna zerre 
kadar şüphe etmiyorum. Ben kimseye şu veya 

BAŞKAN — Belçika Ikömür işlerinde çalışan 
Türk işçilerine ait gündem dışı Sayın Celâl Er-
tuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; gönüllü olarak katıldığım 
bir toplantı münasebetiyle Avrupa'da çalışan 
bilhassa Belçika'da maden kömürlerinde çalışan 
işçilerimizi ziyaret etmek fırsatını buldum. Cum
huriyet Senatosunun Sosyal Komisyonu Başka
nı C'larak işçilerimizin bulundukları toplulukla
ra sadece Yüce Senatonun bir üyesi sıfatiyle git
tim ve oradaki işçilerimizin mâruz bulundukları 
birtakım meseleleri size duyurmakta ve onların 
durumlarını Yüce Senatonun huzuruna getir
mekte fayda umduğum için burada gündem dışı 
söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Bc/.çika'ya iş ve işçi 
Bulma kanaliyle 5 Mayıs 1963 den 12 Şubat 1965 
tarihine kadar cem'an 12 564 Türk işçisi gitmiş
tir. Turist olarak gelip Belçika'da iş alan 2 600 
işçi ile birlikte 15 200 işçimiz Belçika'da bulun
maktadır. Turist olarak gelenlerden 580 vatan
daşımız kömür istihsalinde iş sımışlardır. Böy
lece Belçika'da son iki yılda kömür sanayiinde 
13 004, diğer iş kollarında 1 920 Türk işçisi ça-
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lışmaktadır. 30 Nisan 1965 tarihi itibariyle kö
mür istihsaline girmiş, çalışmış ve işi terk et
miş olan işçilerimizin sayısı da.: 5 631 dir. Bu 
noktaya birazdan dikkatinizi tekrar çekmek için 
işaret ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Belçika'da 4 ayrı 
bölgede 34 ocakta dağınık olarak, Türk işçileri 
çalışmaktadır. Bu ocakların bâzıları işçilerimi
zin yaşama şartları dolayısiyle çok iptidai hal
dedir. Hattâ bunlardan bir tanesi Liyej civa
rında Arjonto ocağında işçilerimizin çok basit 
ve en iptidai yaşama şartlarından âri barakalar
da barındırılmaktadırlar. Sosyalist olmasına 

•rağmen Belçika'da bütün maden ocakları özel 
sektör tarafından işletilmektedir. . Belçika, Hü
kümeti nezdinde gerek Parlâmento üyelerinden 
tanıdığım arkadaşlarıma gerekse. Çalışma Baka
nı nezdinde yaptığım teşebbüsler tam mâ.ııa.c,:iyle 
verimli olamamıştır. Çünkü bu ocak1 ar hususi 
sektöre aidolduğu için müeyyideleri mevcut de
ğildir. Ancak dikkatleri çekilcbilme yoluna gi-
dilebilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, işçilerimiz, bilhassa • 
kömür kolunda çalışan işeiler'miz Belçika'ya git
meden önce hiçbir eğitime tabi tutulmadıkları 

• için, hattâ yeraltındaki çalışma şartlarının no 
olduğu hakkında hiçbir fikir sahibi bulunmadık
ları için oraya gider gitmez yeraltı madenlerine 
girdikleri zaman güç çalışma şartları ile ilk defa 
karşılaşıyorlar ve bu yüzden birçok bedeni ve 
ruhi deprasyonlara mâruz kalıyorlar ve işlerin
den ayrılmak zorunda kalıyorlar. Demin arz et
tim ki, 5 631 kömür işçisi Belçika'ya gidip ise 
başladıktan kısa bir müddet sonra 12 564 işçiden 
işe gittikten sonra işçi işi bırakmış ve mukavele
yi feshetmiştir. Oradaki işveren1 erin söylediği
ne göre her işçi, 40 bin Belçika Frankına mal 
olmaktadır. Bu suretle kömür işçiliği hakkında 
hiçbir fikir sahibi olmaksızın giden ve Belçika'da 
işi terk eden işçilerimiz orada işverenlere büyük 
maddi külfeti tahmil etmiş bulunmaktadırlar. 
Bunu bir tarafa bırakalım, Türk çocukları 
yeraltı şartlarında çalışma tecrübesinden yoksun 
oldukları için oraya girer girmez maddi ve mâ
nevi büyük sıkıntılara mâruz kalmaktadırlar. 

ikinci mühim mesele; işçilerimizin lisan eği
timine tabi tutulmadan oraya gitmemektedir 
Esasen bu husus Almanya'da ve diğer Avrupa 
memleketlerindeki işçilerimize de teşmil .edilebi-
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.lir. Dil bilmedikleri için çok kabiliyetli, zeki ol
malarına rağmen, dil imkânından mahrum ol
dukları için, gerek ücret bakımından, gerek di
ğer hususlarda asgari seviyeden yukarı çıkama
maktadırlar, ve aynı zamanda kabiliyetlerini gös
terip kalifiye işçi sınıfına geçememektedirler. 
Binaenaleyh işçilerimiz, bilhassa kömür sektö
ründe çalışacak işçilerimiz işe gönderilmeden ön
ce burada bizim tam mânası ile modern olan 
Zonguldak ocaklarımızda bir müddet eğitime 
tabi tutmak ve yeraltı işçiliğinin ne olduğunu 
onlara göstermek lâzımdır. -Burada h izi m maden 
ocaklarımızda bu işçiliğin mahiyetini öğrenirler 
ve kömürde çalışamıyacaklarmı anlarlarsa git
mekten vazgeçerler. Eğer giderlerse git-tifolcri 
yerde yapacakları işin mahiyetinin ne olduğunu 
öğrenirler. Binaenaleyh bu noksana burada işa
ret etmeyi lüzumlu görüyorum. Belçika'da bil
hassa kömür madenlerinde çalışacak işçileri mut
laka eğitime tabi tutmak lâzımdır. Lisan husu
sunda da ilgililerin dikkatini çekecek raporları 
takdim etmiş bulunuyorum. Bunun yanında 
Yüce Senatoyu da aydınlatmak vazifemdir. Li
san bilmiyen işçilerimiz tercümanlar vasıta^iyîe 
işverenlerle temas halindedir. Tercümanlar ya 
Araptır-, ya Rumdur veyahutta bize yakın Yo-
ğuslav ve saire gibi Tüıik camiası içerisinde ya
şamış, Türkçe'yi şöyle böyle bilen kişi1 erdir. Bun
ların menfaatleri müdafaa hususunda, işçilerimi
zin sağlık durumlarının kayırılması hususunda 
yapacakları yardım ve aracılığın derecesini ve 
mahiyetini tekdir edersiniz. Binaenaleyh işçile
rimize hiç değilse en basit mânada kendi dertle
rini anlatacak kadar bir dil eğitimi yaptırmak 
mutlaka lâzımdır. İçlerinden beş kişi öğrense 
dahi, 50 - 100 kişinin tercümanlığını yapabilir. 
B ı itibarla, bütün işçilerimize dil öğretemeyiz 
gibi muvaffakıyetsizlikten ürkmek doğru değil
dir. işçilerimize mutlaka gitmeden önce bir li
san eğitimi vermemizde büyük fayda vardır. 
Bunun faydası ikidir. Birisi çalıştıkları sahalar
da imkân nisbetinde terfi edecekleri için ücret
leri, primleri yükselecek. Böylece Türkiye'ye 
döviz sağlama bakımından, iktisadi bakımdan 
yardımcı olacaklardır. 

ikine'si de; Türk işçisi çok basit işlerde değil, 
daha 'kaliteli işlerde çalışacak, Türkiye'ye dön
düğü zaman sanayi hayatımızda olsun, muhte
lif sektörlerimizde olsun millî dkonomiye büyük 
yardımlar temin edeceklerdir. 
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Sayın senatörler, işçilerimizin sağlık durum

ları ile de lâyıkiyle ilgvilenilemernektedir. Bu
nun sebebi ikidir. Bir tanesi dildir. Dil bilme
dikleri için işçilerimiz ıstıraplarını anla.trn.amak-
tadırlar ve bir aracının vasıtasiyle de insanın 
kendi hastalığını anlatmasına imkan yoktur. 
Esasen tercümanı da güç bulunmaktadır. Bir 
bölgede bir Ermeni veya Rum tercümanla gidip, 
her zaman onu yanında götürüp doktora derdini 
anlatmaya imkân yoktur. Binaenaleyh çok acı
nacak bir durumda âdeta beş/eri tababetin dışın
da işçilerimiz, işaretlerle kendi delilerini anlat
maya çalışmaktadırlar. Benim hekim olarak ora-
da yaptığım temaslar neticesinde... 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, biliyorsunuz, sa
bahları toplanıyoruz, çok kısa kesmenizi rica 
ederim, gayemiz mevcut kanunları tatile girme
den çıkarmaktır. Bu mesele bakanlara intikal 
ettirilecek bir meseledir. Kısaca bağlamanızı ri-
e;.ı ediyorum, özür diliyerek. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Sağol, teşek
kür ederim. Efendim, işçilerimizin sağlık du-
rumlariylc de ilgilenilmedi için orada tam orga
nizasyonun kurulması, gerçi bugün çalışma ata
şeleri vardır. Fakat çalışma ataşeleri bir tek ki
şidir ve onbeş bin kişinin dağıldığı geniş bir sa
haya yetişmesine imkân yoktur. Bir sekreteri 
yoktur, bir daktilosu yoktur, bir bürosu yoktur. 
Yani faaliyet gösterecek bir bürosu yoktur. İş
çilerimizin cinsî hayatı 'bakımından da birçok 
problemleri vardır. Ye birçok meselelerin kay
nağı da buradan gedmektedir. Bu yüzdendir ki, 
Belçika'da Türk işçilerinin ailelerini oraya getir
mek için büyük kolaylıklar gösterilmektedir. Bu 
hususların dikkatle takibedilmesinde büyük za
ruret vardır. 

işçilerimizin nüfus kağıtlarındaki kayıtlar, 
pasaportlaırmdaki kayıtlar muntazam olmadığı 
için ve buralardaki muhtarlarla nüfus daireleri
nin verdiği beyanlar arasında mübayenetler bu
lunduğu için çocuklara buradaki ailelerine gön
derilen ödenekler tam mânasiyle gelememekte-
dir. Bu yüzden de pek çok: döviz kayıpları mey
dana gelmektedir. Onun için memleket çapında 
bu işlerle ilgili büroların dikkatli, okunaklı yaz
maları ve 'bilhassa doğum günlerini bildirmeleri 
lâzımdır. Çünkü onbeş yaşma geldiği zaman 
çocukların ödenekleri kesilmektedir. 

Muhterem senatörler, dışarda çalışan Türk 
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isçilerinin millî ekonomimize büyük faydalar 
sağlayacağına ve müstakbel Türk endüstrisinde 
büyük yardımları olacağına samimî olarak ina
nan bir aıkadaşmızım. î ler Türk işçisine, ken
dileriyle orada yaptığımız temaslarda beyan et
tik, «sizler her biriniz Türk Milletinin birer el-
cisisiniz, her hareketinkle, bizi sorumlu veya 
mutlu kılacak kişilersiniz.» Bu şuuru vermek 
için daimî çalışma ataşeliklerinin muntazam or
ganizasyona girmesi ve daimî, disiplinli bir 
kontrol yapmaları şarttır. İşçilerimizin Türki
ye'ye sağladığı menfaatler, altın yumurtlayan 
bir tavuğa benzetilebilir. Bu ölçüler içerisinde 
yapılacak masraflar en verimli yatırımdır. Onun 
içindir ki, hükümetlerin hiç sakınmadan Meclis
lerin Ibir sahabetle bu mevzuu ele almalarında 
fayda görüyorum. 

Bir diğer mesele de işçilerimizin orada sen
dika durumlarıdır. Belçika'da iki sendika var
dır muhterem senatörler. Birisi Sosyalist Sen
dikadır. Birisi Hıristiyan Sendikadır. Bura
daki işçilerimiz bu iki sendikadan birine girmek 
suretiyle haklarının korunmasını sağlamaktadır
lar. Ancak bu iki kelime de işçilerimize allerjik 
geldiği için kendi aralarında da bir organizasyon 
kurmak imkânından mahram bulundukları için 
tam mânasyle sendika himayesi altında değil
lerdir. tşte vaktin gayrimüsaidoluşu ve Başka
nın da İhtan üzerine bu ehemmiyetli konuyu kı
saca mümkün olduğu kadar kjsa hatlariyle Yüce 
Senatoya arz etmiş bulunuyorum. Umarım ki, 
Hükümete ve ilgililere takdim edeceğim rapor
larla bu meselenin daha iyi yola girmesi mümkün 
olacaktır. Beni dinlemek lûtfunda bulunduğu
nuz için teşekkür ederim. (Alkışlar) 

5. — Kurs Üyesi Mehmet Hazer'in, Adapa-
zarı'nda yapılan öğretmenler Federasyonu top
lantısı konusunda Samsun Üyesi Fethi Te-
vetoğlu'na cevabi demeci. 

BAŞKAN — Sakarya öğretmenler Kurul
tayı hakkında gündem, dışı Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli ar
kadaşlarım, gündem dışı konuşmalann bir hak 
olduğunu biliyoram. Fakat 'bu hakkın çok kere 
suiistimal edildiğini esefle gördüm ve tahmin 
ediyorum Yüce Heyetiniz de buna şahidolmuş-
lardır. Şimdi bir arkadaşıimız bir gazetenin şu 
veya bu yoldaki neşriyatını... 
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RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Karşılıklı soru • 

şeklinde gündem dışı konuşma olma.z. [ 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, ev-

velâ usulünü anlatıyorum, dinleyin. i 
BAŞKAN — Sayın Arıkan, müdahale etme- i 

menizi demin, Sayın Fethi Tevetoğiu konuşur- j 
ken elektrikli bir hava hâsıl olduğu için, bu ke- j 
re müdahale etmemenizi rica edeceğim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Siz ne İç
tüzüğü bilirsiniz, ne de okumuşsunuz. Bırakın 
bari hiç olmazsa bilenler konuşsun. (Sağdan gü
rültüler) 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. j 
MEHMET HAZER (Devamla) —' Binaen

aleyh, bu gündem dışı konuşmaların bilhassa bu
günün havası içinde çok kısa tutulması lâzımge- | 
len konuşmalar olduğu inancıyla bendeniz de 
gündem dışı konuşmamı kısa tutacağım. ı 

Evvelâ; gazetlerin şu veya bu yoldaki neşri- | 
yatma muhatabolan bir dernek, bir kurultay, ; 
bir şahıs veva bir hevet kendisini savunabilir. 
Hamdolsun memleketimizde hürriyet vardır; 
cevap hakiki vardır, basın hürriyeti vardır, 
Binaenaleyh,, bunu babalarının yerine kendisi
ni i'kâme etmek ve bilhassa delilsiz, vesikasız, 
hükümsüz kendisi gibi düşünemiyenleri solcu, 
gerici, komünist diye damgalamak bu vatanın 
havrına değildir, arkadaşlar. Tevetoğiu gibi 
düsünmiyen herkes «komünist» Tevetoğiu gibi 
düşünmiyen herkes «solcu». Bu nasıl kafa, bu 
nısıl anlavış, bu nasıl memleket'n yüce menfa
atine... (Adalet Partisi sıralarından gürültü.1 er) 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Benim 
aleyhimde konuşamazsın orada. Gazeteler yazı
yor. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, isimden bahsetme- , 
yiniz, Beyefendi, isimden bahsetmeyiniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bir defa i 
dikkat et. (Gürültüler) Sen daima ikilik ya- I 
ratan, daima insanları ikiye ayırıp karşı kar- \ 
şıya getirmeye çalışan... (Gürültüler) j 

BAŞKAN — Sayın Hazer karşılıklı konuş
mayın lütfen. 

MEHMET HAZER (Devamla) - Gelelim 
Suphi Baykam gitmiş, gitmişse hata etmiş. Ko
nuşmuş, konuşmuşsa hata etmiş. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Gazete 
yazmış. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
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MEHMET HAZER (Devamla) — Gazeteler 

yazdı ise bu millöti ikiye foölmoye, bu milletin 
okuttuğu öğretmenlere komünist demeye, solcu 
demeye ne hakkın vardır. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Meslek 
teşekküllerine giren, konuşan arkadaşlarına söy
le... 

MEHMET HAZER (Devamla) — Asıl komü
nistlik budur, asıl komünistlik «gelin ey komü
nistler sizin Türkiye'de taraftarlarınız vardır» de
mektir. Türkiye'de komünizm yoktur. Türkiye'
de komünizm kanun dışıdır. Anayasamızın son 
hükümleri bunu sarih kayıtlara bağlamıştır. (Şid
detli gürültüler, Fethi Tevetoğiu'mm anlaşıla-
mıyan müdahaleleri) 

RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Böyle şey olur 
mu Hazer! 

MEHMET HAZER (Devamla) — Komünizm 
varsa Hükümet de var, çıkar... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın özdeş rica ederim müda
hale etmeyiniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Amerika'da 
da 'komünist çıkabilir, Türkiye'de de üç tane ko
münist çıkabilir. Ama vatandaşı birbirine düşü
recek kadar, bölecek kadar bu memlekette komü
nist varsa, eğer bu memleketin öğretmenleri ko-
münistse biz ne diye burada Türküz diye duru
yoruz? Bizim Anayasamızın emrettiğini niçin 
yapmıyorum? (Gürültüler) 

RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Senin kafan o 
kadar eriyor. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan müdahale etmeyi
niz. Fikirlerini söylüyor. Zatıâliniz de gelir fi
kirlerinizi söylersiniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bizim Ana
yasamız milliyet esasına dayanan bir Anayasa
dır. (Anlaşılmıyan müdahaleler) 

Senin kafan o kadar alır, işte. Okumazsın, 
yazmazsın, dinleımezsin... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Hazer, bir üyeye, «Se
nin kafan o kadar alır» diye hitabedemezsiniz. 
Lûtf en karşılıklı konuşmayın. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar bugün Türkiye'de büyük ikti
sadi meselelerimiz, müşterek dertlerimiz vardır. 
Bunların üzerinde hep beraber durmamız lâzım-
gelirken, vatandaşların yansını bir tarafa bö
lüp bir başka... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Halk 
Partisinden miras'kalan meseleler. 
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MEHMET HAZER (Devamla) — Halk Par

tisi senin gibi aptalları yetiştirdi. (Sağdan gü
rültüler, ayıp ayıp, sesleri) 

BAŞKAN — Saym Hazcr sözünüzü geri alın, 
bir senatör bir senatöre bu şekilde hitabedemez, 
aptal diyemez. 

MEHMET HAZER (Devamla) — O Halk 
Partisini itham edebilir mi? C. H. P. si millî şu
urun müdafaasını yapmıştır, yıllarca... (Gürül
tüler, müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın Hazer sözünüzü kesmdk 
mecburiyetinde kalacağım. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Binaen
aleyh, muhterem arkadaşlarım... (Adalet Par
tisi sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Hazer sözünüzü kesece
ğim. Bir üyeye aptal dediniz, bunu geri alma
nızı rica edeceğim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — C. II. P. 
ni itham ederse... 

BAŞKAN — C. H. P. ni itham ederse sizde 
cevap verirsiniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — C. H. P. 
milliyetçidir... (Gürültüler) Halk Partisi Genel 
Başkanının, bir tarafta malı, 'mülkü var kardeşi 
zengin olmuştur dersiniz, diğer taraftan da ko
münist dersiniz. Bu nasıl kafa, bu nasıl an
layış? C. H. P. bütün Türkiye'de... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sakarya öğretmenler toplantısı 
hakkında söz aldınız Sayın Hazer, sözünüzü ke
seceğim. 

RÎFAT ÖZTÜRKÇlNE (İstanbul) — Sen 
de psikopatsın, aptalsın, manyaksın. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Binaen
aleyh, arkadaşlar Türkiye'de Anayasa düzenini 
benimsiyen vatandaşlar her zaman ekseriyette
dir ve her zaman ekseriyette kalacaktır. Ne ko
münizm gelebilecektir bu memlekete, ne de fa
şizm gelebilecektir. Dar kafalı bir iki insanın 
bu memleketi sağa sola çekmeye gücü yetmiyc-
coktir. (Şiddetli gürültüler) 

Bu memleketin evlâtları öteden beri komü
nizmin düşmanıdır. Bu memleketin namuslu in
sanları birbirini sevmek, bir araya gelmek, mem
leketin meselelerini bir arada konuşmak mecbu
riyetindedir. Memuruna komünist dersiniz, öğ
retmenine komünist dersiniz, toptan bir parti
ye komünist dersiniz. Böyle bir vatan olabilir 
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mi? Böyle bir itham olur mu! (Sağdan, böyle bir 
şey söylenmedi sesleri) 

BAŞKAN — Saym Hazer böyle bir şey söy
lenmedi. Saym Hazer görüşmelerinize devam 
ediniz. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

RİFAT ÖZTÜRKÇlNE (İstanbul) — Sen 
hastasın, kendini tedavi ettir. 

MEHMET HAZER (Davamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Öğretmenler Derneği kendi 
meselelerine kendi hâkim bir teşkilâttır. Sağdan 
soldan o teşkilâta siyaset sokulmaması lâzımge-
lir, buna inanıyorum. Buraya siyasot sokanlar 
hakikaten yanlış yoldadırlar, onları tasvibetmi-
yorum, tasvibctmiyolim ama bankasını itham 
ederken, bir ucundan da kendin getir onlara 
name yaz. Bu, samimiyetle kabili telif değildir. 
Samimiyetle kabili telif olan bu memleketin 
esas meseleîerinde ittifak etmektir. Türkiye'de 
arkadaşlar komünistlere ümit verecek tek bir ze
min ve' imkân yoktur ve olmıyacaktır ve hep 
beraber buna çalışıyoruz, hep beraber bunu bi
liyoruz. (Alkışlar) Onun için arkadaşlarım, fi
lân böyle demiş, filân solcu yazmış, filân Anaya
sa no demişse onu yazmıştır. Suçsa kanunlar 
vardır, savcılar vardır takibedilir, suç değilse 
yazacaktır, konuşacaktır. Senin de fikrin var
sa cevap vereceksin, bunun başka yolu yoktur. 
Dışarda olan ihtilâfları Meclislerin kürsüsüne 
getirip, Meclislerden memlekete yaymak, hata
ları, zararları çoğaltmaktan başka bir netice 
vermez. Oradaki tehlike mahduttur, muayyen 
yerde kalabilir. Ama Meclislerden daima inti
şar ediyor sağa, sola. Bütün memleket bu ihti
lâfları buradan dinlerse asıl bölünme, asıl zarar
lı hareketler o zaman meydana gelir. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
O halde politikacılar da oralara gitmesinler. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Politika
cılar da gitmesinler. 

BAŞKAN — Saym Bal tan lütfen müdahale 
etmeviniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Politika
cılarda memleketi ikiye bölmesin kimseyi itham 
etmesin. Öğretmen kütlesini, vatanperver ço
cuklarımızı, kendi evlâtlarımızı kendimiz yetiş
tirdik. Türkiye'de şu kadar öğretmen vardır, şu 
kadar memur vardır. Arkadaşlar bunlar içinde 
yüz tane dahi komünist mânasında solcu varsa 
hakikaten tehlike vardır demektir. Ama bu mes-
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netsiz, bu bir delilsiz iddiadır. Bu itibarla en- j 
dişe duymuyorum. Ver herkesin. Anayasa için
de haklarını kullanması lâzımgeldiğine inanan 
bir insan olarak arkadaşlarıma tavsiye ediyo
rum, kendisi gibi düşünmiyenlere vatan haini 
demesinler. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Öyle 
bir şey diyen var mı? 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlıı sakin olunuz. 
Siz de hatipsiniz efendim, sizi de dinlediler. 

PETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Öyley
se söz istiyorum kendilerine cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Tüzük müsaitse veririz. Sayın 
Hazer, sözlerinizin başında kısa keseceğinizi söy
lemiştiniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Kısa ke
seceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onbeş dakika oldu efendim. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Kısa bi

tiriyorum. Sayın Başkanım. Türkiye'nin büyük 
meselelerinde beraber olmak (mecburiyetindeyiz. 
Türkiye'yi bölmeye kalkan kim olursa olsun. 
maksadı ne olursa olsun karşısındayız ve karşı
sında olmamız lâzımdır. Hep birlikte sizleri bu 
vazifeye çağırıyorum. Saygılarımla. (Alkışlar) 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Samsun) — Sayın 
B.aşkan, sataşma var, hakaret var, söz istiyorum. 

6. — İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz'un, 
öğretmenleri her türlü şaibeden tenzih ettiğine 
ve onların siyam cereyanlara sürüklenmemesi 
hususunda bütün partilerin elbirliği yapması I 
gerektiğine dair demeci. I 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Fehmi Alp
aslan söz istemişti, Sakarya öğretmenler Derne
ği ile ilgili olması hasebiyle Başkanlık söz ver
miyor. 

Haber hürriyeti ve fikir hürriyeti içinde ve
rilen bir haber sebebiyle gündem dışı söz isti-
yen Sayın Cavit Tovfik Okyayuz'a söz veremi
yorum. Adapazarı öğretmenler Derneği hak
kındaki gündem dışı söz talebe t mistir, söz vere- I 
miyorum. I 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (tçel) — Di
reniyorum. I 

BAŞKAN — Başkanlık gündem dışı söz ver
miyor, Sayın Okyayuz direniyor. Konuşması hu
susunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

14. 7.1985 0 : 1 
Buyurun Sayın Okyayuz. 
CAVlT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) .— Sa

yın Baskıcı, çok aziz aıkadaşl>arım, bugün ha
kikaten bütün dünyaya iftihar veren kahraman
lıklarımızın eseri ve zaferi ile hür kalmış bu va
tanın hür rüzgârlarında kalblerimizde duyduğu
muz bir haykırışı buradan ifade etmek istiyorum. 
Milletler anca; ve yalnız öğretmenlerinin elle
rinde yükselebilir. Yine bu büyük vatan çocuğu
nu bugün kal'blerimizle duyduğumuz bir hay
kırışı daha var. Bir memlekette matbuat 'hürri
yetinin mrjhzurlarnıı giderebilecek yine matbuat 
hürriyetidir. Milletçe benimsediğimiz, milletçe 
yürekten bağlandığımız büyük insanın bu büyük 
ilkelerinin millî faziletle dolu değer ve hüviye
tini bir tarafa iterek, bir gıeetemlzin verdiği 
ve fikir hürriyeti, haber hürriyeti içinde verdi
ği bir haberi beraberce okuduğumuzda sinirlen
meye 'hiçbir şart içinde hakkımız olduğuna inan
mıyorum. Bu memlekette elbette ve mutlaka 
hepimizin fikrî hayatını hiçten bir kıymet ve 
'bir değer haline getirmekte ömür harcamış ve 
muzaffer hayatının &k ve muzaffer tacını ba
şında büyük şerefle taşıyan öğretmenlere el-
'bette ve mutlaka hiçbirimiz, en küçük ölçüde 
tariz etmenin küçüklüğüne ve ahlâkı za'fma 
düşmiyeceğiz. Bu istikamette ben her kanatta
ki arkadaşımın aynı kanaat ve karar içinde ol
duğuna ve aynı fikrî ve ahlâki hüviyetle bir şe
ref kıymet ve hüviyeti taşıdığına yürekten ina
nıyorum. 

Şimdi bunu böylece ifade ve beyan ettikten 
öonra hakikaten hepimiz (birbirimiz kadar aynı 
fikrî ölçü içinde yetişmiş, bu memlekete uzun 
yıllar hizmet etmenin şuurunu şeref sayarak bu 
toprağa ve bu bayrağa lâyık olduğu kıymeti, 
lâyık olduğu ehemmiyeti vermekte geceyi gün
düze katarak çalışmış isimsiz vatan çocukları 
olanak, birbirimizin kalbine basıp, birbirimizin 
ş?refiyle oynamanın küçüklüğüne askı ve mut
laka düşmemeliyiz. (Bravo sesleri) 

Sevgili arkadaşlarım, her vesile ile ve mut
laka Anayasadan bahsetmek bu kürsüde Met 
oldu. İzniniz olursa 'ben 'de Anayasanın diba
cesinden yalnızca şu iki cümleyi okumak isti
yorum. «Bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve 
tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde millî 
şuur ve ilkeler etrafında toplayan ve millî bir
lik ruhu içinde dalma yüceltip yükselten bir he
defin peşindeyiz. Bu istikamette bir ve beraber 
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olmanın gücü ile bu memlekette millî kıymet
lerimizi, tarihimizi, inanıp bağlandığımız ve her 
(biri dünyaya birer iftihar olan Allaha, inanışı
mızın büyük gücüyle yoğurup yarattığımız o 
güzel mabetlerimizi, aile bağımızı topyekûn 
ret ve inkâr ederek, bu vatanı yıkmak istiyen 
insanlara karşı olmakta elbette aynı ve müsavi 
hak ve imkânlara sahibiz. Ben bu istikamette 
hiçbir kimseden hiçbir şekilde şüphe etmemek 
lâzım geldiğini tekrar ediyor, Yüce Senatoyu 
hürmet ve muhabbetle selâmlıyorum. («B^avo 
sesleri», sürekli alkışlar) 

7. — İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine; Kars 
Üyesi Mehmet Hazer'm şahsına vâki hakarete ce
vabı. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim bana sataşılmıştır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Öztürkçine, Sayın Cavit 
Tevfik Okyayuz'un konuşmasından sonra... 

14-7.1965 0 : 1 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) ~ Be

nim şahsıma sataşma vardır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, peki sataşma 
var. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım. Saym Ilazer'-
in benim yüzümde kendi hayalini görebileceğini 
ben zannetmiyordum. Benim hayalimi kendi 
üzerinde görebildiklerinden dolayı kendileri
ne teşekkür ederim. Aptal olarak tâbir ettiği 
şu nâçiz arkadaşınızın Türk Milletinden vergi 
olarak ödeyip maaşlarınızı cebinize attığınız an
da bendenizin 13 tane kanun teklifi kabul edil
miştir. Acaba akıllı olan ve Türk Milletinden 
vergi olarak alıp cebine indiren bu zâtı muhte
remin kaç teklifi kabul edildi ki, akıllı olduğunu 
kabul edelim. Hürmetlerimle. (Sağdan alkış
lar) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 1965 yılı Bütçe Kanununun Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Ödenek ve yolluklariıjle il
gili maddelerine konan bir kısım tahsisatın Ana
yasaya aykırı bıdund,uğuna dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının bir sunu
şu var. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
C. H. P. adına Genel Başkan İsmet İnönü ta

rafından 619 sayılı 1965 Bütçe Kanununun 
11.000 numaralı bölümünün 11.310 ve 11. 330 nu
maralı maddelerindeki ödenek fazlalıklarının 
ve buna ilişkin (R) cetveliyle diğer hükümle
rin Anayasaya aykırı olduğundan bahsile ip
tali hakkında açılan dâva üzerine konu ince
lenmiş ve 619 sayılı 1965 yılı Bütçe Kanununun 
bir maddesine bağlı (A/ l ) işaretli cetveldeki 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin 11.000 numara
lı bölümünün 11.310 numaralı Cumhuriyet Se
natosu üyeleri ödeneği maddesinden (7 942 000) 
liralık, 1.1.330 numaralı Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri yollukları maddesinden (3 971 000) li
ralık, gene (A/ l ) işaretli cetveldeki Millet Mec
lisi Bütçesinin 11.000 numaralı bölümünün 
11.310 numaralı Millet Meclisi üyeleri ödeneği 
maddesinden (19 000 000) liralık, 11.330 numa

ralı Millet Meclisi üyeleri yollukları maddesin
den (9 900 000) liralık ödeneklerle aynı kanu
nun 16 ncı maddesine bağlı (R) işaretli cetvel
deki Cumhuriyet Senatosu üyeleri ödenekleri 
geçmiş yıllara ait ödenek farkları 11.310 mad
deden ödenir ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
yollukları geçmiş yıllara ait yolluk farkları 
11.330 maddeden ödenir; gene (R) işaretli 
cetveldeki Millet Meclisi üyeleri ödenekleri geç
miş yıllara ait ödenek farkları 11.310 madde
den ödenir ve Millet Meclisi yollukları geç
miş yıllara ait yolluk farkları 11.330 madde
den ödenir, yolundaki hükümlerin Anayasanın 
82 nci maddesine aykırı olduğundan iptalle
rine 12 . 7 . 1965 gününde 1965/19 esas 1965/42 
karar sayısı ile karar verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 
Lûtfi Akadlı 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN 
kışlar) 

Bilgilerinize sunulmuştur. (Al-

2. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın; Hâ
kimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna bağlı 
ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla değiştirilmiş bu
lunan cetvelin değiştirilmesine dair olup Millî 
Savunma Komisyonuna havale edilen kanun tek-
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Bu itibarla tasarının havale edilmiş bulun

duğu Millî Savunma Komisyonu görüşünün en 
geç 24.00 saat zarfında alınarak Meclisler tatile 
girmeden bu tasarının görüşülmesi hususunun 
karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

C. Senatosu B : 11 
lifinin Komisyonda süratle görüşülmesi hakkın
daki önergesi (Millet Meclisi 2/676; Cumhuriyet 
Senatosu 2/163) 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hâkimlerin ödeneği ile ilgili kamuı tasarısı 

askerî adlî hâkimlerin durumları da incelenmek 
üzere Millî Savunma Komisyonuna havale edil
miş bulunmaktadır. 

Anayasamızın yüksek mahkeme olarak tanı
dığı müesseselerden biri olan Danıştay üyeleri
ne tanınan ödeneğin yüksek mahkeme denildiği 
zaman ilk akla gelen Yargıtay üyelerine veril
mesiyle karşılaşılan adaletsizlik bu duyguya sa-
hibolanları ziyadesiyle rencide edecek kadar 
ağırdır. Ayrıca yeni Anayasamızda rejimin 
temel dayanağını teşkil eden hâkimlerimizin 
içinde bulundukları hayat şartlarına uygun ola
rak bulunan ödeneklerine ait tasarının görüşül
mesinin geciktirilmesine yalnız hâkimlerin de
ğil, onların çok aziz milletimizin ihtiyaç ve 
isteklerine aykırı düşmektedir. Geciktirmenin 
hususiyle Parlâmento üyelerinin aylık ve öde
nekleriyle ilgili olarak bütçeye inikas ettirilen 
tasarrufun iptal edilmiş olması sebebiyle duyu
lan infiale bağlanmasının maşeri vicdanda hu
sule getirdiği ağırlık da dikkat ve takdirden 
uzak tutulamıyacak bir mahiyet arz etmektedir. 
Bu durumda sözü edilen tasarının hemen görü
şülüp Cumhuriyet iradesine göre neticelenmesi 
elzemdir. 

1. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Mecisince kabul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Sa
vunma, Malî ve İktisadi İşler ve BüAce ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/518, 
Cumhuriyet Senatosu 1/542) (S. Sayısı : 657) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş-

(1) 657 S. Sayılı başmayazı tutanağın so-
nunâadır. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Takrir 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde söz verece
ğim. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Takriri 
izah edeceğim efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Lehinde ve 
aleyhinde konuşulacak bir mevzu değildir. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — O halde 
lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde olmaz, aleyhinde olur. 
(Gürültüler) Efendim, takrir Millî Savunma 
Komisyonuna havale edilmiştir. Başkanlık Di
vanı olarak biran evvel intacı temenni edilebi
lir. Komisyonun çalışmasını saatle, günle, da
kikayla sınırlandırmak gayrimümkündür. Böy
le bir tatbikatımız yok. Başkanlık Divanı Millî 
Savunma Komisyonundan bu takrir muvacehe
sinde biran evvel meseleyi tezekkür etmesini ri
ca eder. O kadar. (Aleyhinde konuşacağız, 
sesleri) Takriri oylamıyorum efendim. Komis
yon bir müddetle mukayyet duruma sokulamaz. 

Gündeme geçiyoruz. 

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
657 S. Sayılı kanun tasarısının öncelik' ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

içel 
Cavit Tevfik Okyayuz 

Kanun tasarısının ismi : Temsil ödeneği hak
kındaki 5027 sayılı Kanuna bir ek madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Komisyon raporunun okun
manı a sına karar verilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Tümü üzerinde görü'jmck istiyen var mı ? 

Sayın Atalay, buyurun. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet lütfen yer
lerini alsın. 

SIRRI ATALAY (Kars) — G57 Sıra sayılı 
Temsil ödeneği -hakkındaki 5027 sayılı Kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısını 
hep (beraber okuyalım. 

Cumhuriyet Senatosu içişleri Komisyonu
nun kabul ettiği metin, Millî Savunma' Komis
yonunun kabul ettiği metin, Malî ve iktisadi 
îş'ler ve Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul 
ettiği metin. Hepsi birinci madde ile Millet 
Meclisi metninin 1 nel maddesi aynen ikdbul edil
miş demektedir. Cumhuriyet Senatosunun bu 
dört 'komisyonunun raporuna bakın ve netice 
olarak 'bu €57 sayılı raporda Millet Meclisi met
ni yok. Komisyonların Cumhuriyet Senatosuna! 
gelen evraklar üzerinde dikkatli durması lâ
zımdır. Millet Meclisi metni nerededir? Dağı
tılan kâğıtlarda Millet Meclisi metni yoktur. Ne
reden bulacağız Millet Meclisi metnini"? 

Dört komisyon da Millet Meclisi metni,' Mil
let Meclisi metni demiş ama Millet Meclisinin 
metni hiçbirisinde yok. Dört komisyon da Millet 
Meclisi metnini getirmiyor. Görüşülecek, şu eli
mizdeki Cumhuriyet Senatosunun Genel Kuru
lunda görüşülecek şu rapor içinde metin yok, 
yani madde yok. Neyi görüşeceğiz1? Soruyorum 
komisyona, neyi görüşeceğiz? Yok, metin yok. 
Neyi bulacağız 692 Sıra, sayılı Millet Meclisi
nin metnini bulacağız ki, güdeceğiz arıyaeağız, 
arşive bakacağız, orada bulacağız, okuyacağız. 
Ben bu noksanı ifade ediyorum. Arn^ buna rağ
men yine görüşelim. Bu huşuna itina edilmesi 
lâzımdır. 

Şimdi, bu huGU'su arz ettikten sonra esasa ait 
bâzı hususları söyliyeceğ'ın. Şimdi prensibola-
ra'k bu lıucus kabul edildikten conra Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterinin temsil ödeneği 
iki katlı artırılması derpiş edilmektedir. Bir 
prensJbolardk gelmesi lâzımdır. Yüksek Hâkim
ler Kurulu Bafjkanıne da temsil ödeneği verilme
si lâzımdır, Anayasa Mahkemesi Başkanına da 
temsil ödeneği verilmesi -lâzımdır. Fakat hep 
teker teker .getiriliyor, hep. ayrı ayrı 'getirili
yor, bir prensip yok. Yani muayyen derecede
ki muayyen hizmetleri yapanlar için iblr temsil 
ödeneği getirilirken, aynı durumda! olan diğer-
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lerinin de getirilmesi, hepsinin bir yerde halle-
diimasi lâzımgelirken ayrı ayrı getirmek veya
hut biraz sonra Silâhlı Kuvvetlerin Perconel 
Kanunu gelecektir. Bunun içinde yer alması lâ-
zımgellr 'gl'bi düşünmekteyim. Maamafih esa
sına bir itirazım yok. Yani, gerekçe yerindedir. 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterine bir 
temsil ödeneği verilmesi lâzımdır.. Ama şekil ba
kımından yerinde göremiyorum ama, diğerleri
ne gelmemiş olmakla beraber 'bunun kabulü 
için 'ben bir mahzur görmüyorum. Kdbul ede
lim, fakat bundan ısonra gerdk komisyonların, 
gerdk Hükümet tekliflerinde ve tasarılarında 
tû'ker teker değil de 'hepsini düşünüp prensibo-
larak getirmek yerinde olur. Bunu ifade etmek 
İstedim. Ayrıca komisyonk'rda da Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kuruluna raporlarını verdikle
ri zaman bu şekildeki usule ait hatayı işlememe
lerini temenni ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz ietiyen? 
VASFI GERGER (Urfa) — Efendim, usul 

hakkında müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun, usul hakkında. 
VASFI GERGER (Urfa) — Demin Sayın 

Sırrı Atalay arkadaşımın da işaret ettiği üzere, 
bu tasarının görüşülmesine ne tüzük ne maddi 
imkân vardır. Riyaset 'makamından rica 'ediyo
ruz, metni bastırıp üye arkadaşlara derhal tev
zii lâzımdır. Metin arkadaşların eline geldik
ten sonra ancak bu tasarı konuşulabilir. Aksi 
takdirde buna imkân yoktur. Bunu -arz ediyo
rum. Hürmet] erimle. 

BAŞKAN — Efendim, Millet Meclisi metni 
matbaaya gönderilmiş fakat matJbaada sehven 
talbcdilememiştir. Metin 'bizde vardır, okuyaca
ğız. Yüksok Heyetiniz muttali olacaktır metne. 
Buyurun Sayın Tuna, usul hakkında. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, hakikaten beşerî bir ha
ta karşısındayız. Millet -Meclisinin metni bize 
dağıtılan raporda yazılmamıştır. Fakat bunun 
bir maddi hata olduğu meydandadır. Şimdi bi
zim üzerinde duracağımız mevzu, bizim komis
yonlarımızın raporudur. Her komisyonumuzun 
raporu ayrı ayrı yazılmış dercedilmiş ve dağı
tıl! niştir. Millet Meclisinin metni bu dosyada 
olmakla 'beraber 'burada da bulunması faydalı 
olurdu. Fakat Komisyon metinleri dağıtılmış 
olduğuna göre şu maddi hatanın artık telâfisi 
imkânsız bir hata olara'k telâkki edilmemesini 
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istirham etmekteyim. Gündeme girmiş ve okun- I 
duğu zaman arkadaşların kolaylıkla tenevvür 
edebilecekleri bir mevzuu geriye atmak sure
tiyle şekli, esasa galip vaziyete gjt'irmiyelim. 
Benim istirhamım budur. Raporlar vardır. Esa- I 
sen İçtüzüğün aradığı raporlardır. Maddenin 
konması faydalı olurdu. Bir hata olmtLş. Okun
mak suretiyle ıttıla peyda edilmesi kavraması 
mümkündür. Şu elimize gelen mevzuun şeklî I 
noksanlığı dolayısiyle geriye atmıyalım, kanun
laşmasına mâni olmıyalım. Ben bu işin intacını 
istirham ediyorum. Bir hata vardır fakat telâfi
si imkânsız olan bir hata değildir. Bu şekilde I 
kabulünü istirham etmekteyim. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN —• Taıb ve tevzi edilen komisyo
numuzun raporunda Bütçe Koalisyonunun ge- I 
rekçesinde metnin muhteviyatı açıkça görüşül- I 
müş, müzakere edilmiş, hangi hususlara aidol- I 
duğu, neleri muhtevi bulunduğu beyan edilmiş- | 
tir. Hakikatten bir beşerî hata olarak bu mat
baada ya ayrılmış ya düşmüş, talba girmemiş
tir. Bu bakımdan metin bizde vardır, iki mad
deden ibarettir. Okuyacağız. Tümü üzerinde 
başka görüşmek istiyen... Yok. Maddelere geçil
mesi hususunu 'oylarınıza arz ediyorum. KrJbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, ivedi
likle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Temsil Ödeneği haklandaki 5027 sayılı Kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 21 . 2 . 1947 tarihli ve 5027 
sayılı Temsil Ödeneği hakkındaki Kanuna aşa
ğıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE — Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterine 250 lira temsil ödeneği verilir. 

Birinci fıkra gereğince verilen temsil öde
neği hakkında da 2737 sayılı Kanun hükmü uy
gulanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is- | 

14-7.1965 0 : 1 
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye'? Yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Ivaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye? 
Yok. Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasa
rı kanuniyet kesbetmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı mümessilinin yerini al
masını rica edeceğiz. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve B'itçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/617, Cumhuriyet Sena
tosu 1/548) (S. Sayısı : 658) (1) 

BAŞKAN —- Sayın ökyayuz bu kanunda 
da yeriniz vardır efendim. Gündeme göre gidi
yoruz efendim. 

Komisyon raporunun okunması husufunu 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Raporun okunma
mam karargir olmuştur. Kanunun tümü üzerin
de görüşmek istiyen sayın üye? Sayın Tunçka-
nat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarım, bu anlaşma münasebetiyle 
kısa bir mâruzâtta bulunmak istiyorum. Mesele 
şudur; Almanya ile bir hava ulaştırma Andlaş-
•nıv.ı imzalanmıştır. Fakat Almanya'da bulunan 
yüzbini aşan işçilerimizin Türkiye ile o>lan mü
nasebetleri izinlerinin çoğunu Türkiye'de kulla
nabilmeleri için bilhassa hava yolunu tercih et
meleri yüzünden çok önemli bir safha arz etmek
tedir. Buna mukabil, malûm olduğu üzere, Türk 
Havayolları da devamlı surette zarar etmekte, 
her sene ve bu zarar da bilindiği gibi Hükümet 

(1) 658 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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tarafından, evet, bütçeden ödenmektedir. Al- j 
manya ile bilhassa işçilerimizin Türkiye'ye nak
li konusunda daha ziyade tarife dışı uçaklarla 
nakliyat yapılmakta ve bu nakliyat da daima 
Türkiye aleyhine tezahür etmektedir. Bu bakım
dan Hükümetimizin bilhassa Almanya ile, Bel
çika ile, Hollanda ile işçi nakliyatı mevzuu üze
rinde çok önemle durması ve *bunu kendi lehimi
ze yani hava anlaşmalarının bize verdiği hakları 
en geniş mânasında kullanmak suretiyle kendi 
lehimize çevirmesini Hükümetten bilhassa rica 
ediyoruz. Ayrıca, bilhassa Dışişleri Bakanlığın
dan istirhamımızın fbir tanesi de şudur; diğer 
milletlerle de maalesef çok eskiden imzalanmış 
yani, hayvancılığın bu derece Önem kazanacağı 
daha o zamanda kestirilmediği veyahut da bu 
işin üzerinde yeteri kadar bilgili insanların ça
lışmaması yüzünden birtakım anlaşmalar halen 
mevcuttur ki, eskiden yapılmış bunlar daima bi
zim aleyhimize tecelli etmekte ve memleketimiz
den kendimizin taşıma salâhiyeti içinde olan 
yolcularımızı maalesef 'başka şirketler hiç tered
dütsüz bizim gözümüzün önünde alıp götürmek
tedirler. Bunlara da mâni olunması için bâzı an
laşmaların tadili ve yeniden ele alınması icaıbet-
mektedir. Bu hususa da Hükümetin dikkatini 
çeker hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde baş- f 
kag örüşmek istiyen sayın üye! Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabu1 j 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Sayın |, 
Bütçe Komisyonu tarafından verilmiş olan bir 
ivedilik teklifi vardır. İvedilik teklifini oylarını 
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... i 
Ka'bul edilmiştir. j 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal \ 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ha- j 
va Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanma

sının uygun bulunduğu hakkında Kanun 

MADDE 1. — f> Temmuz 1957 tarihinde An
kara'da imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında Hava Ulaştırmasına dair An
laşma» nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Oörüşme'k istiyen? Yok. Ka

bul edenler... Etimiyenler... Kalbul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Görüşmek istiyen? Yok. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. Kanu
nun tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. Açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti 
ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafından, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli 
Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak kabul 
edilen metnin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/862, 
Cumhuriyet Senatosu 1/565) (S. Sayısı : 661) 
(V 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunma
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum! Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Komisyon raporu
nun okuntmamikn karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde, buyurun Sayın 
Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe gi
ren Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye 
arasındaki Andlaşmanın veyahut da anlaşmanın 
27 nci maddesindeki hükme dayanılarak bir Av
rupa Parlâmento Heyeti ile Türkiye Parlâmento 
Heyeti arasında bir 'anlaşmanın tasdiki isten
mektedir. Burada şimdi önemli bir mesele ile 
karşı karşıya bulunuyoruz ve Anayasa bakımın
dan Hükümetten bir hususun açıkça izahını is-
tiyeceğim. 

27 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre Türk 
Yasama Organı ile Ekonomik Birliğe, Toplulu
ğa dâhil devletlerin parlâmentoları arasında 
ilişkiler veyahut münasebetler bu ekonomik top
luluk arasında yani müşterek pazarla yapılacak 
bu üçüncü dönemle, ilk dönem istişari olacak
tır, ve parlâmentolar 'arasındaki ilişkiler olacak. 

(İ) 661 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Şimdi 27 nci maddeye göre Türk Parlâmentosu 
ile Ekonomik Birliğe dâhil devletlerin parlâ
mentoları arasında ilişikten bahsedildiğine göre, 
Avrupa Parlâmentosu ile Türk Parlâmentosu 
Heyetinin bir antlaşma mevzuunu görüşmeleri 
ve imzalamaları mümkün müdür, değil midir? 
îzah edebildim mi? Yani şeye göre ekonomik top
luluğa dâhil devletlerin parlâmentolariyle bir 
zaman geçtikten sonra bu topluluğa dâhil ola
cak Türkiye Parlâmentosu arasında ilişiklikler 
olacak ve antlaşmalar yapılacak mıdır? Yoksa 
Avrupa Parlamentosuyla da yapılmasına imkân 
vermekte midir! Yani Avrupa Parlâmentosu ile 
Türk Parlâmentosu heyetleri görüşme imkânını 
27 nci maddenin 2 nci fıkrası veriyor mu? Bir. 

İkincisi; Anayasamızın Go nci maddesinin 
anlaşmalara ait hükmü Hükümet tarafından ha
zırlanacak anlaşmaların imzası derpiş edildiğin
den ve sonunda Parlâmento tarafından tasdiki 
gerektiğinden bâzı mevzular vardır ki, bu ant
laşmaların bâzıları Anayasa Mahkemesine gider, 
bâzıları da gitmez. Fakat doğrudan doğruya 
Parlâmento bir anlaşmayı Anayaoamızın hü
kümleri dâhilinde yapabilir mi, yapamaz mı? 
Bunu öğrenmek istiyorum. Benim Anayasa an
layışıma göre Parlâmentonun bir heyetinin ya
ni, 1 nci Türkiye Büyük Millet Meclisinde oldu
ğu gibi Meclis Hükümeti olarak Meclisin doğru
dan doğruya icraya ait yetkileri kullanıp kul
lanmaması mevzuu münakaşa olabilir. Ama bi
zim Anayasamızda kuvvetler ayrılığı mevcut ve 
Parlâmento sistemi içerisinde Parlâmentodan 
bir heyetin ve parlâmentonun anlaşma yapıp, 
yapamıyacağı hususu mümkün müdür?... Ana
yasanın hangi maddesinden kuvvet almakta böy
le bir şey? Bu hususta gerek komisyondan, ge
rek Hükümetten izahat rica edeceğim. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka 
söz istiyen? Yok. 

Buyurun Sayın Tevetoğlu. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI F E T H l 
TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın Sırrı Atalay 
•arkadaşımızın sorularını kısaca cevaplandırma
ya çalışacağım. 

Efendim, tıpkı NATO teşekküllerinde oldu
ğu gibi, nasıl NATO anlaşmalari}dc ilgili olan 
hususları doğrudan doğruya üst kademeler, 
NATO ile ilgili üst 'kademeler görmekte ve 
NATO parlömanterleri denilen topluluk ancak 
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bu anlaşmalarla ilgili konuları, karşılıklı komis
yonlar halinde, fikir teatisinde bulunmak sure
tiyle müzakere etmekte ise, bu Ortak Pazar ile 
ilgili andlaşmalarda bu parlâmentolararası te
şekküle doğrudan doğruya ortaklıkla ilgili gö
rüşmelerin çerçevesinde karşılıklı fikir teatisin
den ve çalışmalardan ibaret kalacaktır. Yoksa 
muhterem arkadaşımızın sordukları şekilde her 
hangi bir andlaşmayı doğrudan doğruya yap
mak, imzalamak bu teşekküllerin yetkisi dâhilin
de değildir. 

SIRPvI ATALAY (Kars) — Bir soru efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

Hükümet gerekçesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 
9 neu sayfalarında yer alan Türkiye ile Avrupa 
parlâmentoları arasında kurulacak ilişkiler Av
rupa parlâmentolarından maksat ekonomik top
luluğa dâhil olan devletlerin parlâmentoları mı, 
yoksa Avrupa îstişari Konseyi mi? 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Ha
yır, yalnız ortaklığa dâhil olan. 

SIRRI ATALAY (Kara) — Bu anlaşma 
Avrupa Konseyi ile Türk Parlâmentosu arasın
da mı yapılıyor, yoksa ekonomik. birliğe dâhil 
devletlerin bir veya birkaçı ile mi? 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Eko
nomik birliğe dâhil Avrupa memleketlerinin 
hepsi ile. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Nasıl mümkün 
görüyorsunuz? Avrupa parlâmentoları diyor. Bu 
parlâmentolar arasındaki birlikte bu mümkün 
olabilecek midir, 27 nci maddenin 2 nci fıkra
sına göre? 11 nci satırda bu açıkça görülmekte
dir. 

F E T H l TEVETOĞLU (Devamla) — Bunu 
Hükümet cevaplandırsın efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜKÜMET ADINA DIŞİŞLERİ BAKAN

LIĞI TEMSİLCİSİ MELİH AKBİL — Efen
dim, Avrupa parlâmentoları topluluğundan mak
sat Avrupa Parlâmentosudur. Yani Continental 
Europe'a karşılık olmak üzere. Bugün biliyorsu
nuz Avrupa'da üç tane birlik var; birisi Atom 
Enerjisi Birliği, birisi Müşterek Pazar Birliği 
Organizasyonu, diğeri de Kömür ve Çelik Birli
ği. Bunların hepisi tek bir Parlâmento içinde 
tevhit edilmiştir ve toplanmaktadırlar, Bu iti-
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avru
pa Parlâmentosu Heyeti tarafından, Türkiye 
ile Avrupa Ekonomik topluluğu arasında bir 
ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara 
Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrası
nın uygulanmasına ilişkin olarak kabul edilen 
metnin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair Kanun 
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barla, bütün bunların her biri bir topluluk ifade 
ettiği için, bu üç organizasyonda, üç topluluğu 
ifade etmek üzere, Avrupa toplulukları parlâ
mentosu denmektedir. Yani resmî sıfatı böyle 
olduğu için bu şekilde ifade edilmiş ve Avru
pa Parlâmentosu demek tek bir Parlâmento de
mektir. 

. SIRRI ATALAY (Kars) — Anlaşmayı bu 
Parlâmento mu imza etmiştir, ekonomik birliğe 
dâhil devletlerin parlâmentoları arasında mı im
za edilmiştir? 

MELÎH AKBÎL (Devamla) — Hayır, hayır 
efendim, Sayın Tevetoğlu'nun sözünden benim 
anladığım şu: Avrupa Parlâmentosu üyeleri ola
rak bu üyeler imzalamışlardır. Bizim Parlâmen
tomuzdan seçilen bir heyet ile bu heyet karşıkar-
şıya gelmişler ve bu protokolü imzalamışlardır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Anayasanın 
65 nci maddesine göre bir andlaşma ancak Hü
kümet kademeleri, yanıi icra organı tarafından 
hazırlanır, tasdik için yasama organına getirilir. 
Yasama organından bir heyet andlaşma yapabi
lir mi, yapamaz mı? Anayasanın 65 nci maddesi 
karşısında? 

MELÎH AKBÎL (Devamla) — Efendim, bu 
andkşmayı, bizim Parlâmento Heyetimiz yaptı
ğı bir toplantıda bir uygulama andlaşması ola
rak mütalâa etti ve buna göre bu prosedürü tat
bik etti. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, yasa
ma organından bir heyet bir andlaşma yapabi
lir mi?'Anayasanın hangi maddesine göre bu an
laşma yapılır? 

BAŞKAN — Cevaplandıracak mısınız? 

MELÎH AKBÎL (Devamla) - - Kendilerine 
sonra izahat vereyim efendim. 

BAŞKAN — Hükümet soruyu cevaplandır
mıştır. 

Kanunun tümü üzerinde başka görüşmek is-
tiyen sayın üye var mı? Yok. Maddelere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hariciye Bakanı tarafından bir ivedilik tak
riri vardır. İvedilikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İve
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti ta
rafından Türkiye ile Avrupa Ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Ey-
lül 1963 tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci 
maddesinin 2 nei fıkrasının uygulanmasına 
ilişkin olarak kabul edilen ımetin» in onaylan 
ması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Mailde üzerinde göriişmek is-
tiyen sayın üye? Yolk. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyıenler,., Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. --- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek i's-
tiyen sayın üye? Yok. 'Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun un hükümlerini Ba
kamlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 'Etmiyenler.., Kabul 
edilmiştir, 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum, 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık 'oylarınıza arz edilmiştir. 

4. - Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabri
kası tamirhanesine ait kerpiç binada 26.1.1949 
gecesi çıkan yangın neticesinde Hazine lehine 
doğan alacağın affı hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
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2/820, Cumhuriyet Senatosu 2/165) (8. Sayı- | 
sı : 660) (1) 

BAŞKAN — Sayın Cavit Tevfik O'kyayuz. 
Millî Savunma Bakanlığı adına, yahut Ma

liye Bakanlığı adına ilgili temsilci? 
Raporun okunup okunmaması hususunu oya 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ra
porun okunmaması karargir olmuştur. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen Sayın üye? ı 
Sayın Uçagök. 

GAVSt UÇAGöK (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu hâdiseyi kısaca sizlere arz 
etmekte fayda vardır, bâzı istihfanılar doğabi
lir ve menfî istikamette gidilebilir. Hâdise şöy
le başlar; 1949 senesinde Malatya İkmal Merke- j 
zinde kerpiç bir bina, birkaç sene evvel yapıl- ı 
mış. Kerpiç binalarda teamül halinde kirişler 
bacanın içine sokulur. Akşam mesai saatinden 
sonra gündüz devamlı yanan sobadan, ötürü tu
tuşan bu kiriş, mesai saatinden sonra malzeme
lerin bulunduğu ranzanın üzerine düşer ve yan
gın çıkar. Mevsim Ocak ayıdır. Gece hararet 
derecesi sıfırın altında 23 tür. Hava Kuvvet
leri Kumandanlığı, o sırada garnizonlarımızda 
kapalı garaj bulunmamasından ötürü, mevcut 
arazözler içindeki suların gece boşaltılmasını 
emretmiştir. İkmal Merkezi Genel Müdürlüğü 
de bu emre uyarak arazözler içindeki suları bo
şalmıştır. Yangın zuhur ettiği zaman, su ihti- I 
yacım temin etmek için oraya buraya başvuran I 
ilgililer, sıfırın altında 23 derecede bütün mus
lukların donmuş olduğunu görürler ve su te- I 
min edemezler. Bu sebeple barakada içindeki I 
malzeme ile beraber yanar. Bu suretle 594 bin I 
liralık zarar ortaya gelir. Bundan sonra 3 ncü I 
Hava Kuvvetinin adlî amirliği yedi şahıs hak- I 
kında, ikisi subay, dördü astsubay, biri sivil I 
memur olmak üzere, kanuni takibata başlar. Fa- I 
kat 1950 senesinde çıkan bir af kanunu ile cezai I 
kısmı affedilir. Ancak Hazine alacağı olduğu I 
için dosya 1 nci asliye hukuk mahkemesine ve- 1 
rilir; bu sırada Mehmet Ali Karaveli adında bir I 
avukat arkadaş bu dâvanın müdafaasını ücret- I 
siz yapmak üzere teşebbüse geçer ve dâvayı te- I 
kabbül eder. Zamanla suçlu olan şahıslar ik- I 
mal merkezinden başka yere tâyin edilirler, avu- I 

(1) 660 8. Sayılı hasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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kat arkadaş da Urfa'ya hâkim olarak tâyin edi
lir ve dâvanın takipçisi kalmaz. Buna rağmen 
1 nci asliye hukuk mahkemesi 1955 senesinde 
suçlular hakkında beract kararı verir. Fakat 
Hazine avukatı dâvayı temyiz eder ve Temyiz 
Mahkemesinde dâva bozulur. 1962 senesin-:!'.-
bu paranın ödenmesi hakkında karar alınarak 
suçlulara tebligat yapılır. Şimdi burada tak
dir buyuracağınız gibi maznunlar veya suç
lular diyelim, suçlular 1 nci asliye hu
kuk mahkemesinin vermiş olduğu beraet ka
rarı dolayısiyle dâvayı takibetmezler. Avukat 
arkadaş da başka yere tâyin edildiği için dâvayı 
takibetmez. Ve esasen yangının söndürülmesi 
imkânlarına da sahip bulunamamaktadırlar. Bu 
itibarla çok kısmı astsubay ve sivil memur, bir 
tanesi ufak rütbeli bir subay olan bu arkadaş
lara 594 000 liranın ödetilmesi gibi bir durum 
hâsıl olmuştur. Bu hâdisede hiçbir kabahatleri 
yoktur. Ben şahsan o zaman Hava Kuvvet-
lari Harekât Başkanı bulunmam sıfatiyle 
bu mevzuu dikkatle takibetmiştim, vazifem ica
bı. Kanunun kabul edilmesi suretiyle bu arka
daşların mağduriyetine son verilmesini hepiniz
den istirham ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde baş
ka görüşmek istiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik takriri var. İvedilikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabrikası Tamir
hanesine ait kerpiç binada 26 . 1 .1949 gecesi 
çıkan yangın neticesinde Hazine lehine doğan 

alacağın affı hakkında Kanua 

MADDE 1. — Malatya Bölge Tayyare Tamir 
Fabrikasında 26 . 1 . 1949 tarihinde vukubu-
lan yagm neticesi tamirhaneye ait bir kerpiç 
depo ile içinde bulunan malzemelerin yanması 
neticesi meydana gelen Hazine alacağı, kanuni 
faizi, mahkeme masrafı ve vekâlet ücreti dâhil 
olmak üzere borçlulardan aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi kabul eden 
icr... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarih'nde I 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN —< Madde üzerinde görüşmek h 

tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi kabul e d e 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye var mı?.. Yok Maddeyi oyunuza 
sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Kanunun tümünü oylarınıza su
nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Tümü 
kabul edilmiştir. Teklif kanuniyet kesbetmiş-
tir. 

5. — «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Mil
lî Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Sta
tüleri hakkında And!aşma» ve Eki mektup1 arın 
onaylanmasının uy mm bulunduğuna da'r kanun 
tasarısının Millet Meclisince kaimi cd"'lcn metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komi su ov >'C 
poru (Millet Meclisi 1/166; Cumhuriyet Sena
tosu 1/566) (S. Sayısı : 662) (1) 

BAŞKAN — Komisyon yerini alsın... Sayın 
Tevetoğlu... Hükümet temsilcisi... Komisyon ra
porunun okunmasını oyunuza sunuyorum kabul j 
edenler... Okunmamasını kabul edenler... Okun- I 
maması karardır olmuştur. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın -üye 
var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

Dışişleri Bakanı Hasan Tşık'm ivedilik tak- I 
riri vardır. İvedilikle görüşülmedi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî 
Andlaıma Teşkilâtı araımda imralanaa «Merke
zî Andlaşma Teşkilatının, Millî Temsilcilerin vo 
Milletlerarası Personelin Statüleri hakkında j 
Anlaıma» ve eki mektupların onaylanmalının 

uygun bulunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında 

(1) 662 S. Sayılı basmayazı tutanağın so- \ 
nundadır. \ 

14 • 7 .1965 O : 1 
9 Kasım 19(50 tarihinde Ankara'da imzalanan 
ilişik «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının Millî 
Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Sta
tüleri hakkında Anlaşma» ve eki mektupların 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyon-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Mensubolduk!arı Bakanlığın 
muvafakati ve Bakanlar Kurulu karariyle 

CENTO Sekreteryasmda görev alan Türk vatan
daşı memurlarının 4483 sayılı Kanunun hüküm
leri dairesinde söz konusu kanunun birinci mad
desinin (a) fıkrası kiyaseti göz önüne alınmak 
suretiyle derece ve meslek unvan kıdemleri iş
ler ve emeklilik hakları saklı kalır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

OEOÎCt MADDE 1. — CENTO Merkezinin 
kanılımın dan beri mensuboldukları Bakanlı
ğın muvafakati ve Bakanlar Kurulu karariyle 
üekreteryada görev almış Türk vatandaşı me
murlarına madde 2 hükmü işbu teşkilâtta gö
reve başlama tarihinden itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylaruııza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Anlaşmanın 18 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası hükmünün uygulan-
mannı sağlamak üzere Sekretarya'da çalışan 
Türk vatandaşı memurların görevleri dolayı-
sıyle Teşkilâttan aldıkları maaşlarına ve öde
neklerine tahakkuk ettirilmiş Gelir vergileri 
t e k i n olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
-ırz ediyorum. Kabul edenler... Kabul ctmiyoıı-
hr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum, 
kabul edenler... Etmiyenlcr.. Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. Açık 
oyunuza sunuyorum. 

6. — Toplum zabıtası kurulması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Mille' 
Meclisi 1/768, Cumhuriyet Senatosu 1/568) (S. 
Sayısı : 663) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunma ŝ  
hususunu oyunuza arz ediyorum, kabul eder
ler... Okunmamasını kabul edenler... Okunmama
sı karargir olmuştur. 

Kanununun tümü üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Sayın Fehmi Baysoy, buyurun. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, zabıta kuvvetleri, 
bilhassa polis teşkilâtı, polisler hiç şüphe yok
tur ki, vatandaşın her türlü esbabı istirahatini 
temin ve onu birçok şeylerden korumak için 
vazife almış olan insanlardır. Bu balamdan 
bunlar hürmete lâyık, çok sevilmesi lâzım-
gelen insanlar olmasına rağmen, nedense iç
lerinde belki ufak tefek hatalı bulunanlar, 
veyahut umumi tutumu itibariyle bunlar çok 
zaman annelerin çocuklarını korkutma vası
tası olur, polis geliyor diye. Halbuki gerek
tiği zaman hayatlarını bile hiçe sayarak va
zifeleri uğrunda gayret gösteren bu arkadaşla
rın çok daha sevilir hale getirilmesi elbette 
lüzumludur. Ben bu söz almayı şu sebeple lü
zumlu gördüm. Geçenlerde gazetelerin bir ta
nesi yeni toplum zabıtasından bahsederken bir 
tank, ellerinde sten tabancalar falan böyle giy
dirilmiş bir grup resmi gördüm. Ve yeni top
lum zabıtasının peklinden bahseden bu resmi 
biraz yadırgadım, öğrenmek istediğim husus 
şudur; toplum zabıtasını, bu yeni kurduğumuz 
zabıtamızı memlekete veyahut da halka sev
dirir bir şekilde mi getireceğiz, yoksa gazete
lerde gördüğüm bu resim, bu şekil hakikaten 

(1) 663 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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doğru mudur? Bu durumun izahını istirham 
edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı, tümü üzerinde, 
buyurun. 

ÖMER LÛTFl BOZCALI (izmir) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; top
lum zabıtası kurulması hakkındaki kanun, ha
kikaten büyük bir ihtiyacımızı giderecek ma
hiyettedir. Bu kanunun kabulü ile birinci mad
dede tasrih edildiği şekilde toplum, memleket
teki huzursuzluğu giderecek tedbirlerin alın
ması hususunda hazır kuvvet mahiyetinde za
bıta kuvvetinin tutulmasına matuf olan teşki
lât hakikaten yerindedir. Ancak şu cihete işaret 
etmek istiyorum. Toplum zabıtası vazifesi ile 
tavzif edilen bu emniyet teşkilâtımızın halen 
kanımda derpiş olunan dört vilâyetimizde ku
rulması kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu dört 
vilâyette kurulacak olan bu teşkilâtın, kanu
nun 2 ne i ve 3 ncü maddesinde yazılı olduğu 
gibi, mâhza bu gibi hâdiseleri bekleme yolu 
ile emnivet teşkilâtının lüzumlu kıldığı, zabıta
nın icabettiği vazifelerden uzak olmamaları 
kanunun tümü ve umumi anlayış içinde bu teş
kilâtımızda diğer emniyet işleriyle alâkalı hu
zursuzluk yaratan, münferit olsa dahi., hâdise
lere toplu halde baskın yapmak suretiyle ma
hallî olan münferit veya münferidolmıyan top
lu hâdiselerin önlenmesinde mündemiç bulun
duğu kuvvetin hâdiseleri yaratanlar üzerinde 
ani baskınlar yapmak suretiyle iyi neticeler 
elde edeceğine kaani bulunduğumdan, bu teş
kilâtın kanununu böyle tahdidi olarak kabul 
etmiyerek umumi hâdiseleri giderecek mahiyette 
tatbikatını bu teşkilâttan rica ediyorum ve bu 
toplum zabıtası kurulması hakkındaki bu kanunu 
hazırlayıp getirenlere de teşekkür ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın Melen 
buyurun. 

FERlD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar; benden evvel konuşan bir arkadaşım da 
işaret etti. Sayın Emniyet Genel Müdürlü
ğünün bu kanun hakkında veyahut da toplum 
zabıtası hakkında basında yaptığı bir demeç, 
hakikaten kurmakta olduğumuz bu müessese
nin mahiveti üzerinde tereddütler uvandıra-
cak niteliktedir. Bu sebeple birkaç kelime ile 
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bunu hangi -maksatla kurduğumuzu izah et
mek ihtiyacını duydum. 

Mulhterenı arkadaşlarım, Anayasanın getir
diği hürriyet rejimi ilerisinde memleketimizde 
yeni •bir toplum hayatı doğmakta, dernekler, 
cemiyetler, sendikalar kurulmaktadır. Ve bun
ların hepsi gösUVi yürüyüşü yapmak, toplantı 
yapmak hakkını ve saireyi haizdirler. Binae-
naleyih, vatandaş kanunun verdiği 'halklardan 
istifade ederek meselelerini, dâvalarını memle
kete, (başkalarına anlatmak için, toplantı yap
mak, kapalı veya açık surette yürüyüş yapmak, 
gösteri yapmak hakkını haizdir. Böyle olunca 
'bu toplantılar sırasında ister istemez ya bir 
karşı hareket mevzuu olalbiliyor bâzı ahvalde 
veyahut o toplantıya iştirak edenlerin içerisinle 
karışan Ibâzı zümreler etrafa zarar verebiliyor
lar. îşte toplum zaibıtası Ibu toplantıların em
niyet içinde ve (başkalarına zarar vermeden ya
pılabilmesi için kurulmakta olan (bir teşkil ât
tır. Bunu (bizim Hükümetimiz sevk etmiş idi, 
bu kanunu teklif etmiş idi. Bu sebeple daha 
çok memnunluk duydum. Bu böyle olunca (bu 
teşkilâtın ağır silâha ihtiyacı yoktur. Sayın 

Emniyet Müdürü ağır silâhlar verileceği beya
nında (bulunmuşlar. Bu toplum zaibıtası ihtilâl 
bastıracak veyahut da tenkil yapacak bir teş
kilât değildir. Toplantıların 'emniyet içinde ya
pılmasını sağlıyacak ve etrafına zarar verme
mesini sağlıyaeaktır. Hattâ gazeteler bundan 
mülhem olarak karikatürler de yapmışlardı. 
Tank, top gilbi silâha ihtiyacı olacak bir teş
kilât değildir. 

Bu bilâkis belki de silâhsız olacaktır hattâ. 
Sadece varlığı ile toplum hareketlerinin emni
yet içinde yapılmasını sağlıyacak ve etrafına 
zarar vermemesini 'sağlıyaeaktır. Bundan iba
rettir vazifesi... Binaenaleyh, kafbul etiğimiz 
kanun Ibu maksatla gelmiş bir kanundur ve 
kurulacak teşkilâtın da tek maksadı ıbudur. 
Tahmin ediyorum ki, yanlış .anlaşılmış (bir beya
nattır (bu. Bunu, Emniyet Umum Müdürü de 
burada, tekrar tavzih edecektir. 

Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde, Sa
yın Oürsoytraık, (buyurun. 

SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Talbiî Üye) — 
Mufhterem arkadaşlar: toplum zaibıtası, yeni 
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Anayasa düzeninin doğurduğu Ibir ihtiyaca ce
vap verme zaruretinden doğmuştur. 

Mevcut zabıta teşkilâtı kuruluşu, çalışma 
metotları ve ibilgisi itibariyle özel bir ihtisas is-
tiyen, Anayasanın çok çeşitli getirdiği sosyal 
hakların tahakkuku istikametinde yeni teşki
lâtlanmalar, ekonomik ve sosyal özgürlüğü ger
çekleştirebilmek için çeşitli çalbalar sarf etme
ler, toplu sözleşmeler, sendika 'hareketleri, 
grev ve lokavtlar gibi toplumda e&kiye naza
ran alışagelmediğimiz 'birtakım yeni hareketle
rin vücut •bulması, Ibunlarla teknik olarak, (bil
gili olarak mücadele edebilecek karşı veya 'ha
reketlerini destekleyici, kolaylaştırıcı yolları 
açacak bir zalbıtanm doğması zaruretini do
ğurmuştur. Bu Anayasaya kadar alışageldiği
miz alışkanlıklar bizi maalesef o düşünce sis
teminden 'bugüne kadar kolay kolay çıkarma
mıştır, çıkarma istikametindeki zorlamalarda 
zihinlerimizde 'birtakım >aksülameller yaratmış
tır. Ben toplum zaibıtası denince; (bunun şimdi
ye kadar tatbik edilegelen (bir jandarma siste
minin uygulanışı değil Anayasamızın getirdiği 
sosyal ve ekonomik hakların elde edilmesi isti
kametinde yapılan mücadeleyi kolaylaştırıcı 
'bir zalbıta olarak kaîbul ediyorum. Bu zabıta 
herşeyden evvel (bu Anayasayı çok iyi anlamış, 
kavramış, onun gereklerine hizmet edebilecek 
şekilde elemanlardan meydana getirilecek bir 
kuruluşu zaruri kılar. Burada yetkililerden ku
rulacak bulunan l>u toplum zalbıtaısmın nasıl 
seçileceği ve ne gilbi fair eğitime talbi tutulaca
ğı (hususunda geniş bilgi istirham etmekteyim. 
Bu zarurete 4 senedenfberi Bütçe Karma Ko
misyonundaki müzakerelerimizde ısrarla üze
rinde durduk. Bu dönem (bitmeden çok şükür 
neticeye ulaşmak üzereyiz. Fakat kanunu tet
kik ettiğimiz takdirde 1 nei maddeye (bakarsak 
maalesef 1 nci maddenin (başlangıcını Cumhuri
yet ve hürriyet düzenini demokratik usullerle 
korumak gibi gayet basit ve çeşitli istikamet
lerde yorumlanabilecek tarzda kaleme alınmış 
olduğunu görüyoruz. Bence Anayasa düzenini 
korumak denseydi tamamen şümullü ve geniş 
mânada ele alınmış olurdu. Fakat zaman kay
betmemek için ıher hangi foir tadil teklifinde 
bulunacak değilim. Ama anagayesinin Anaya
sayı tüm olarak 'korumak olduğunun yetkili
ler tarafından burada ifade edilmesini ve za-
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bıtlara tescil edilmesini faydalı ve zaruri gör
mekteyim. 

Yine burada şu noktaya da temas etmek is
terim. Anayasamız yalnız mevcut bir nizamı 
korumak değil, aynı zamanda Türk Toplumu 
olarak ulaşmak ist ediğimiz sosyal ve ekonomik 
hakları geniş ölçüde 'bünyesine almış, ileri, ide
al 'bir Anayasa şeklindedir. Bu Anayasaya 'bizi 
götürecek ileri 'birtakım hareketler yapılacak
tır. örneğini aldığımız demokratik hayatın, Ba
tıldan aldığımız demokratik hayatın bu ileri 
hamleye verdiği isim solculuktur, ilericiliktir. 
Solculuğu komünizm ile sureti katiyetle karış
tırmamak ve bu teşkilâta Ibunu gayet iyi anlat
mak lâzımgelir. Yine toplum zabıtasının Siyasi 
Partiler Kanunu yeni çıkmıştır, gayet iyi tet
kik etmesi, kavraması ve önümüzdeki seçim 
hayatımızdaki uygulanışı sırasında topluma 
faydalı bir vazifede ve fonksiyonda bulunması 
zaruretine de işaret etmek isterim. Anayasamız 
muhafazakâr, halihazır düzeni muin af aza eden 
bir -sistem değildir. Türk Milletini 'hürriyet ni
zamı içinde daha nr.ıt lu, daha huzura, götüren 
bir gayeyi kendisine amaç edinmiştir. Bütün 
Devlet müesseseleri, organları <bn gayeye hiz
met edecek istikamette çalışmıaık mecburiyetin
dedir. Anayasamız kendisine iki sınır çizmiş
tir. Solda komünist faaliyetler, sağda da her 
çeşit diktacı faaliyetler. Bununla mücadele 
edecek. Bilhassa toplum zabıtasının bu bilgiler
le teçhiz edilmesinde, Ibuna özel önem verilme
sinde zaruret gördüğüm için söz almış bulunu
yorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde 'başka konuş I 
m ak istiyen sayın üye? Yok. 

Buyurun Sayın Demir. 

HÜKÜMET ADINA EMNİYET GENEL 
MÜDÜRÜ AHMET DEMİR — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; benden 
evvel görüşen sayın senatörler kanunun gerek
çesini ve lüzumunu kâfi derecede izah buyur
dular. Bendeniz ibir iki noktaya kısaca arzı ce-
v ab edeceğim. 

Tank ve ağır silâhlar kullanılması 'hakkında 
gazetelerde (bâzı resimler çıkarıldı. Bu resimler 
Amerikan polisinin kullanmış 'olduğu silâhlar
dır. Fakat tank şu maksatla kullanılıyor. Kala
balığın içerisine idare âmiri girip halka dağılma 
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lan için nasihatte bulunması lâzımgelir. Bizde 
şimdiye kadar bunu otobüs üzerine çıkar veya 
jeepin üzerine çıkar bu şekilde halka hitabeder-
di. Amerika'da tankın içerisine giriyor, (hopar
lörlerle etrafta bütün kalabalığın duyabileceği 
şekilde yüksek sesle bitabediyor. Yoksa tankı 
bir silâh olarak kullanmıyor. Bizim bunu alıp 
alamıyacağımız tabiî imkâna bağlıdır. Alınsa 
dahi sırf bu maksatla kullanılacaktır. Yoksa 
bir silâh olarak kullanılmıyacaktır. Hükümet 
bu kanunu Meclise sevk ettiği vakit, Anayasa 
nizamını, Cumfhuriyeti ve hürriyet düzenini bil
gili kimselerin korumasını hedef tutarak sevk 
etmiştir. Esasen 'gerekçesinde ve 'birinci mad
desinde de kuruluşun sebepleri ve göreceği hiz
metler gayet açık 'Oİaraik izab buyuraimuştur. 
Gerekçede de izah buyurulduğu gibi bu yal
nız beş vilâyette değil seyyar birlikler halinde 
mıntıkavî bir teşkilât olacaktır. Hanıgi mıntı
kada bu şekilde bir zabıtanın müdaibaleşini iea-
bettirir bir 'hâdise vukulbulduğu takdirde en 
yakın mıntaıkadan oraya bu motorize olan ve 
hususi bilgilerle mücehhez olan teşkilât yetiş
miş olacaktır. 

Zannediyorum ki, 'sorulan suallere kâfi de 
recede cevap verdim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Tülmü üzerinde -görüşmeler bit
miştir. Maddelere geçilmesini oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İçişleri Bakanının bir takriri vardır, ivedi 
lik takriri. İvedilikle görüşülmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylannı kullanmamış sayın üye var 
mı efendim? Yok. Oy verme muamelesi bitmiş
tir. 

Toplum Zabıtası kurulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Cumhuriyet ve 'hürriyet dü
zenini deimokratik usullerle korumak, kanıiın 
dışı sokak ve meydan hareketlerini önlemek, 
toplumun ve kişinin maddi ve mânevi varlikla-
rının kanunlara aykırı grev ve lokavtlar yüzün 
den kısmen ya da tamamen tahribe uğraması
nın önüne geçmek, toplumun kendisi veya ka
deri üzerinde büyük ölçüde olumsuz etkisi ola
bilecek her çeşit kanunsuz toplumsal olayların 
meydana gelmemesini sağlamak ve geldiğinde 
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gerekirse zor kullanarak etkisiz hale gelinmek j 
amacı ile Adana, Ankara, istanbul, İzmir ve I 
Zonguldak illeri ile lüzum görülecek diğer il- I 
lerde özel şekilde yetiştirilmiş ve gerekli silâh, I 
malzeme ve araçlarla donatılmış birer Toplum 
Zaibıtası kurulur. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Buyurun Sayın Baysoy. I 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Efendim 
demin sorduğum suale Hükümetin verdiği ce- I 
yap 'beni tatmin etmedi. Nitekim araç deyince I 
şimdi birinci maddede aynı mevzu geçiyor. Şim
di Sayın Hükümet sözcüsü tankı sırf toplumun 
içine zabıtanın girip hoparlörlerle etrafına ya- I 
yın yapmak için kullanacağını söylediler. Şim- I 
di tasavvur edin aynı zamanda bu toplum zabı- I 
tasının seyyar olacağını ve lüzum görüldüğün- I 
de vilâyetlere intikal ettirileceğinden bahsetti- I 
ler. Kabul edin ki, Kayseri'de olan hır toplu-
luikda toplum zabıtasına lüzum hâsıl olmuştur. I 
Buradan tank Kayseri'ye yürüyerek gitmez. Bu 
hır oto ile veya 'bir trene konarak gidecektir. I 
Yani her vilâyette bir tank ondan sonrada bu- I 
mm şevki, foir. İkincisi asıl mühim tarafı şudur 
beyler; benim anladığım zabıtaya eğer etrafın
daki halk yardımcı olursa zabıta iğinde muvaf
fak olur. Aksi takdirde etrafındaki halk o top
luluğa yani o toplulukla ilgisi olmıyan fakat 
sırf onları dinlemek için gelon halk zalbıtaya 
yardımcı olursa zabıtanın işi kolaylaşır. Bunun I 
aksini düşünürseniz eğer daima zabıtanın işi 
güçleşir. Bütün mesele zalbıtayı halkın gözünde 
iyi görünür, sevilir insanlar haline getirmek
tir. Ama onu siz hir zırha 'büriir halkın içine I 
sokarsanız bunda katiyen muvaffak olunamaz. I 
Benim düşüncem budur. Bunun üzerinde hassa- I 
siyetle durulmalı ve çok iyi tetkik edilmelidir. 
Benim kanaatim 'bundan ibarettir. I 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, ben maddeyi yeterli gö
rüyorum. Yalnız alt tarafında, okurken yanlış 
mâna çıkabilecek şekilde kaleme alınmış tarzı 
var. Buna değineceğim. En alt taraftan, okuyo
rum: «Her çeşit kanunsuz toplumsal olayların I 
meydana gellmesini sağlamak ve geldiğinde ge- I 
rekirse zor kullanarak etkisiz hale getirmek I 
amaciyle, Adana, Ankara, istanbul, izmir ve 
Zonguldak illeriyle lüzumlu görülecek diğer | 
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illerde özel şekilde yetiştirilmiş ve gerekli si
lâh ve malzeme ve araçlarla donatılmış 'birer 
toplum zaibıtası kurulur,» cümlesinden, virgü
lü, noktası düşünülmediği için, bu beş vilâyette 
yetiştirilmesi mânasını tazammun ediyor. Yani 
bu kuvvetler bu beş vilâyette yetiştirilecekmiş 
gibi bir mâna taşıyor. Halbuki, «Adana, Anka
ra, istanbul, izmir ve Zonguldak illeri ile lü
zumlu görülecek diğer illerde» den sonra bir 
noktalı virgülle durdunuz mu, o zaman bura
larda kurulacak - altında ne oluyor - noktalı 
virgül ile durulunca, illerden sonra özel şekilde 
yetiştirilmiş, gerekli silâh ve malzeme ile teç
hiz edilmiş, şeklinde düzeltildiğinde arz etmiş 
olduğum mahzur ortadan kalkar. Yani buralar
da yetiştirilmiş değil, buralarda ve ileride lü
zumlu görülecek yerlerde kullanılacak mânası
na gelir. Eğer kendileri de iştirak ederlerse di
ğer illerden sonra bir noktalı virgül böyle bir 
şeyi ortadan kaldırmış olur. 

BAŞKAN — O zaman tadil olur, efendim, 
Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, kanunun tümü üzerinde 
konuşuldu; maddeleri üzerinde konuşuldu. Ben 
şahsan bu kanunda bir toplum zaibıtası kuruyo
ruz, ama bu bir ricacı heyet hüviyetinde kalsın 
gibi bir havanın hâkim olduğuna kaaniim. Ma
alesef bu hava umumi. Umumi olmasa idi ko
nuşmak için de niyetim yoktu. O bakımdan 
umumi havanın bende tevlidettiği tesir üzerine 
şu sözlerin zabıtta bulunmasını arzu ettim, ko
nuşuyorum. Hürriyet nizamında hürriyet var
dır, hürriyetin suiistimal edilmesi hali vardır. 

Bu halin suiistimal edilmesini önlemek de
mokrasilerin vazifesidir. Demokratik nizamın 
icabıdır. Yoksa, hürriyet nizamı bir başı hoşluk 
değildir. Eğer, bu nizamın hakkı ile istimali 
için bir zabıta kuruyorsak bu zabıta şu hürri
yet nizamının kanunun, Anayasanın hakkın ve 
bilhassa başkalarının hakkının hükümran ola
bilmesi içi gerekli tedbiri de almaya mecbur
dur. Binaenaleyh, efendim, bunlar silâhsız da
hi olabilir. Hayır arkadaşlar, sosyal hâdiseler
de silâhın kullanılmasının lüzum görüldüğü yer
ler olabilir. Demokrasi nizamı şu hürriyetin kul
lanılmasını temin edecok ıbir nizamdır. Yoksa bir 
başıboşluk nizamı olmıyacaktır. Bu toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu konuşulmaya 
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başlandığı zaman bu mevzu üzerinde etraflı 
münakaşalar olmuştu. Zabıta silâh kullanacak 
mı, kullanmıyacak mı diye bir hayli münaka
şalar oldu ve netice itibariyle Polis Vazife ve 
Salâhiyetleri Kanununun meri olduğunu ve 
önlemek için gerekli tedbiri -alacağını, fakat 
imkân bulmazsa silâhın onlara süs için veril
mediğini, icabında kullanılmasının da lâzım gel
diğini ifade ettik ve kanun öyle çıktı. Şimdi bu
radaki umumi hava 'bir toplum zabıtası kurduk 
bunların silâhları da olmasın. İşte, Mümkün ol
duğu kadar halkı sükûnetle yatıştırmaya çalış
sın. Fakat illâ ve illâ zor kullanmasın g'ibi umu
mi 'bir hava var. Hayır arkadaşlar ben bu kana
atte değilim. Devletin nizamı.vardır. Bu nizam 
mutlaka çalışacaktır. Ne taraftan gelirse gel
sin ; oradan gelmiş, buradan gelmiş. Bu nizamın 
hâkimiyetini tesis demokrasinin icabıdır. Onun 
için zabıtada silâh olacaktır. Fakat zabıta hiç
bir sebep yokken derhal silâhını kullanmıya-
caktır. Zaten Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu 
bunun hudutlarını tâyin ediyor. Evvelâ berta
raf etmeye çalışacaktır. 

Uğraşacaktır, kendi maddi kuvvetiyle uğra
şacaktır, imkân yok. Artık bir toplum hareketi 
karşısında nefsin müdafaası nizamın hâkim kı
lınması için silâhını kullanması da şart olabilir. 
Böyle haller demokratik nizamda raslanmıyan 
haller değildir. Binaenaleyh biz bir zabıta 'ku
ruyoruz. Kuvvei cebriye istimaline memur, me
zun kimselerdir. Yalnız bizim Hükümetten ve 
bu zabıtanın başlarından istirhamımız şu zaru
ret halini takdir edebilecek liyakatli insanlar 
olsunlar. Bu takdir edilsin, elinden gelen im
kânı kullansın, eğer Türkiye Cumhuriyetinin 
meri nizamı hakikaten silâh kullanma gllbi zor 
bir hale bavşvurması icab ettiriyorsa, o zaman 
da kanunun tecviz ettiği bu halde silâh kulla
nabileceğinin zabıtlarda bulunması gayesiyle 
söz aldım. Başka bir diyeceğim yoktur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-

yen var mı ? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Komisyon 
adına konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ. SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş-
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kan, muhterem arkadaşlarım; kanunun esprisi
ni Sayın arkadaşım Nusrct Tuna çok iyi ve ve
ciz bir şekilde telhis ettiler. Bu ismi üzerinde 
zabıta... Mevcut nizamı korumakla mükellef bir 
birlik, bir teşekkül. Ve kanunun birinci madde
sinde evvelâ bunun ne gi'bi hareketler yapabi
leceği belirtilmiştir. Ve en sonunda şöyle bir 
fıkra var: «Gerekirse, zor kullanarak.» Pek ta
biî ki, zor kullanacaktır. Ama hiç. unutmamak 
lâzım ki, bu bir Türk zabıta kuvvetidir. Bina-
onaleyh, bu zoru kanunsuz olarak kullanmıya-
cak ve kanunun kendisine verdiği yetkiye da
yanarak kullanılacaktır ve ancak zor kullan
mak lâzım geldiği yerde kullanılacaktır. Başka 
yerde hiçbir surette kullanrnıyacaktır. Kaldı ki, 
bu personel özel surette yetiştirilecektir. Hangi 
bakımdan? Evvelâ kültür bakımından. Biraz 
evvel Suphi Gürsoytrak arkadaşım bu teşekkül 
personelinin Anayasayı ve son çıkarılan Siyasi 
Partiler Kanununun çok iyi bellenmesini istedi
ler. Bundan evvel Sayın genel müdür konuştu
ğumda bu arkadaşların hemen hemen hepsinin 
lise mezunu ve üst kademede vazife alacakla
rında aglebi ihtimal Hukuk veyahut Siyasal Bil
giler Fakültesi mezunu olacaklarını ifade etti
ler. Şu halde buralardan mezun olacak âmirle
rin ve bunların idaresinde eğitime tabi tutula
cak olan ve lise seviyesinde eğitim görmüş bu
lunan personelin pek tabiîdir ki, Anayasayı ko
ruyacak bir teşekkül olabileceği ve Anayasayı 

zedeliyecek kanunsuz hareketlerin karşısına çı
kacağı da aşikârdır. 

İkinci kısmı araçlar ve gereçler mevzuun
da konuşuldu. Muhterem arkadaşlarım Saym 
Genel Müdür biraz evvel ifade ettiler dediler 
ki ; bu Amerikan zabıtasının teçhiz edilmiş bu
lunduğu silâh ve araçlardır. Türk zabıtasının 
bugün ne ile teçhiz edileceğini bilmiyoruz, bu
rada gereken araç ve gereçlerle teçhiz edilecek
tir, denildiğine göre lüzum hâsıl olursa tank da 
verebilecektir. Ama ancak lüzum hâsıl olursa... 
Demek oluyor ki, personel evvelâ kullanacağı 
silâh, araç ve gereç üzerinde eğitime tabi tu
tulacak, ondan sonra da personel kendisine ve
rilmiş olan Anayasanın, Cumhuriyet ve sosyal 
Devlet, hürriyet mefhumlarını kavramış ve 
bunları savunacak nitelikte yetiştirilmiş perso
nelden ibaret olacaktır. 
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Diğer bir 'konu da Sayın arkadaşını Kılıçoğ-

lu burada bir yanlış anlaşılma 'olabileceğini ya
ni (bu beş vilâyette kurulacak toplum zabıtası
nın ancak buralarda yetiştirileceği mânasını 
tazammum edebileceğini ifade 'buyurdular. Biz 
böyle anlamıyoruz, biz anlıyoruz ki, bütün bu 
personel yetiştirilecektir ve »bu konularda ye
tişti rileeekti'r. İlk anda beş vilâyette kurulacak 
fakat, bu beş vilâyetin vilâyet sınırları içeri
sindeki hâdiselere, faaliyetlere münhasır kalmı-
yacak, civar vilâyetteki hâdiselere de derhal 
müdahale edebilecek nitelikte yetiştirilmiş bir
likler olacaktır. Teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Buladoğlu. 
ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) -~ Bi

rinci maddede kanuni müsaade alınmamış 'grev 
ve lokavtların kanunsuz toplanma olaylarının 
meydana gelmemesini sağlıyacak. Kanuni top
lantılardan sonra husule gelen kanuni olmıyan 
olaylara müdahale edilecek midir? Bu hususun 
aydınlanmasını istirham edeceğim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ SAMI KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Efendim, 
esas itibariyle kanunsuz hareketlere müdahale 
edecektir. Kanuni toplantı ama, toplantıdan 
sonra kanunsuz hareketlere tevessül edilir. Bi
naenaleyh bu zabıta kanunsuz hareketlere mü
daıhale edecektir. Toplanma kanuni olabilir. 
Toplandıktan sonra kanunsuz hareketler cere
yan ederse bu hâdiselere müdahale etmek bu
nun ^#.zif esidir. 

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

MADDE 2. — Toplum Zabıtası, kurulduğu 
il emniyet teşkilâtı içinde özıel bir teşekkül olup 
yapacağı igörev, kullanacağı yetki ve taşıyaca
ğı sorumluluk bakmmmdan aynı zamanda bu 
teşkilât için uygulanan mevzuat hükümlerine 
tabidir. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. —- Toplum Zabıtası personeli, 
yetersizlik veya başarısızlık sebelbiyle 'bu kuru
luşla olan ilişiğinin kesilmesi halleri dışında, 
velev geçici bir süre için de olsa, her hangi bir 

14 • 7 .1965 Ö : 1 
sebep veya suretle Emniyet Teşkilâtının diğer 
görev, ödev veya hizmetlerinde çalıştırırla-
m az. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miş, tir. 

MADDE 4. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına, ilişik (1) sayılı cetvelde de
recesi, memuriyet unvanı, aded ve 'maaşları ya 
zıh kadrolar eklenmiştir. 

Bunlardan; emniyet müdürü, emniyet âmi
ri ve fbaşkomiserlik kadrolarına tâyin gülenle
re; müktesep hak sayılmamak şartiyie, derece
si, ne olursa olsun; nra'hassas kadro maaşı ve
rilir. 

BAŞKAN - - 1 sayılı cetveli okutuyorum. 

D. 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin unvanı Aded Maaşı 

5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
13 
13 

Sınıf 1 Emniyet Müdürü 
» 2 » 
» 1 » 
» 2 » 

Başkomiiser 
Komiser 
Komiser Muavini 
Polis Memuru 

S> 3> 

» & 

» 
Âmiri 

» 

4 
4 

10 
75 

100 
50 

"75 
280 
400 
500 

1 100 
960 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (İzmir) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde 
mi görüşeceksiniz, 'buyurun. Tadil teklifiniz var 
mı? 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (izmir) — Muh
terem ankdaşlarmı, dördüncü maddenin son fık
rası umumi hükümlerimize aykırıdır. Tadil tek
lifimi de vermiyorum. Fakat, Muhterem Em
niyet Umum Müdürlüğünden bu cihetin nazara 
alınması ve zapta geçmesi bakımından istirham 
ediyorum. Son fıkrada «derecesi ne olursa ol
sun müktesep hak sayılmamak kaydiyle muhas-
sas kadro derecesi verilir» deniyor. 3056 sayılı 
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Kanun ve Mehaz Kanunumuz ve mevcut meri 
mevzuatımız buna muhaliftir. Bunun tatbikatı 
iyi niyetle ve yerinde kullanıldığı zaman mutla
ka verimli ve faydalı olur. Komisyonda biz böy
le düşündük bunun için de tadil yoluna gitme
dik. Umum müdürlükten bilhassa istirhamım, 
bu cetvellerdeki müktesep hak sayılmamak fcay-
diyle de olsa arkadaşlar arasında •kayrılmadan 
ziyade bir hizmetin görülmesi kasdma matuf 
olarak yerinde kullanılırsa bu fıkra gayet yerin
dedir.. Aksi kullanırsa bu zabıta teşkilâtı ara
sında, birçok arkadaşlar arasında muadeleti bo
zacağı için huzursuzluk doğurur. 

Bu hususun nazara alınmasını istirham eder
ken, sözlerime son verir hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN -— Sayın üyenin beyanı veçhile 
kullanılacaktır pek tabiî. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun uygulanması 
için, .hizmet ve'personelin özeli ilklerine göre, ge
rekli hükümler en geç. üç ay içerisinde çıkarı
lacak tüzükte belirtilir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği malî yıl içinde ekli (2) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar kullanılmaz. 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin unvanı Aded Maaşı 

Müdürü 5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Sınıf 1 Emniyet 
» 2 » 

•» 1 .* 
" » 2 > 

Başkomiser 
Komiser 
Komiser Muavini 
Polis Memuru 

» » 
» » 

Âmiri 

2 
2 
7 

50 
67 
30 
54 

190 
267 
331 

1 100 
950 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen 

var mı? Cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenîer... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Bu kanım yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz fetiyen sa
yın üye"? Yok. Maddeyi oyunuza arz 'ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenîer... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? 

Buyurun Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (îzmir) — Geçi
ci madde beşinci madde ile beraber okundu. 

BAŞKAN — Beşinci maddeye bağlıdır, ay
rı bir numara, almasına ihtiyaç yoktur. 

Kanunun tümünü oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Kanunun memleketimiz için hayırlı olmasını 
ve hiç kullanılmamasını temenni ederiz. Yani, 
kanunun kullanılmasına lüzum hâsıl olmamasını 
demek istiyorum. 

Şimdi gündemin 7 nci sırasına geçiyoruz. 
(Saat biri çeyrek geçti, sesleri) Fakat, Yüksek 
Heyetinizden bir karar istihsal edeceğim, gün
demimizde üç kanun vardır. Gündemimizi bi
tirmek. arzusundayız, saat 14.00 kadar çalışıl
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

4. — BAŞANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

re bir Geçici Komisyon kurulmasına dair öner-3. — Ulaştırma Bakanı Kâzım Yurdakul'un, 
Millet Meclisinin 1027 numara ile kabul ettiği 
440 sayılı Kanun tabiî kuruluşlardan sağlık teş
kilâtı olanlarda çalışan tabip, diş tabibi ve ecza
cıların 224 ve 472 sayılı kanunlardan istifade 
ettirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üze-

gesı. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 1027 numara ile kabul et-
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tiği 440 sayılı Kanun tabiî kuruluşlardan sağlık I 
teşkilâtı olanlarla çalışan tabip, diş tabibi ve ec
zacıların 224 ve 472 sayılı kanunlardan istifade 
ettirilmesine dair kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmek üzere Geçici Karma Ko
misyon kurulmasını tensiplerinize arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Kâzım Yurdakul 

BAŞKAN — Takrir hatalı yazılmış tahmin 
ediyorum. Bir karma komisyon kurulması iste
niyor. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Hayır. Söz istiyorum 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu takrir sebebiyle 
huzurunuzu işgal ettiğim için özür dilerim. 

Bu kanun evvelâ, Türkiye Cumhuriyeti Dev- } 
let Demiryollarının doktor, eczacı ve diş tabibi 
ve saire, personeline tazminat verilmesi şeklin
de gedmiş ve süratle Meclisten geçirilmek sure
tiyle ve Meclisten geçerken de genişletilerek 440 
sayılı Kanunun kapsamına giren bütün iktisadi 
Devlet Teşebbüslerini içine alarak çıkmıştır ve 
o şekilde çıkmıştır ki; dün bu kanun süratle bi
zim Bayındırlık ve İmar ve İskân Komisyonuna 
getirilmişti ve o kadar tazyik vardır ki; Meclis 
memurlarından Senato memurlarına kadar... 
Muhterem arkadaşlarım, rivayetler dolaşmakta
dır, bu Meclis memurlarına kadar, Devlet De
miryollarında permi vadedilmiştir. Sırf bu ka
nun bu devrede kanunlaşsın diye. îstirhrm edi
yorum, böyle bu zam furyası esnasında böyle 
herkes büyük tazyikler altında kanunları ince
lenmeden, mahiyetlerini esaslı şekilde araştır
madan bu şekilde teklifler yapılmaktadır. Bu 
yapılan teklifte yine bu tazyikler neticesinde 
bir karma veya geçici komisyondan bu kanunun 
süratle geçirilerek huzurlarınıza getirilmen he
defini gütmektedir. Müsaade ederseniz Bayın
dırlık, İmar ve iskân ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına gidecektir. Bugün öğleden sonra saat 
16.00 da Bayındırlık, imar ve iskân Komisyo
nunun gündemindedir. Müsaade ederseniz ka
nunu gereği şekilde tetkik edelim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde konuştular. 
Takrir malûm. Bir kişiye aleyhinde söz ve
rilir. Takriri yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka- | 
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bul edenler... Etmiyenlcr... Takrir reddedilmiş
tir. Normal prosedür veçhile yürüyecektir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Oyla
ma yanlış oldu. 

BAŞKAN — Beyefendi yanlış oldu olmaz. 
Sayıda bir tereddüdünüz varsa bir daha oylarım. 

Gündemin yedinci sırasındaki kanunu müza
kere ediyoruz. 

7. — İl özel idarelerinin ve belediyelerinin 
gelirlerinden pay ayrılmasına dair mevcut ka
nunlardaki bâzı maddelerin değiştirilmesine, bâ
zı maddelerin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişi iri ve B:ltç,n, ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/853; 
Cumhuriyet Senatosu 1/509) (S. Sayısı : 667) 

(D 
BAŞKAN •— Komisyon raporunun okunup 

okunmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... Komisyon raporunun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz ist iyen? Buyurun Sayın 
Onat. 

HİLMİ ONAT (İzimr) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, şimdi önümüze gelen 
bu kanun hacım itibariyle ufacık, fakat kapsa
dığı hizmet bakımından en geniş bir kütleye hi
tabeden bir kanundur. Yıllardan beri hasreti 
duyulmuştur. Bu kanun otuz milyona hizmet 
eden bir müesseseye hayatiyet vermektedir. Türki
ye'de 1033 den beri teşkil edilen birçok idare ve 
•teşekküllerde malî kaynak olarak belediyeler kulla
nılmış; sosyal dâvalara ne zaman el uzatılsa, halli 
için akla ilk gelen müessese, şüphesiz belediyeler 
ve özel idareler olmuştur. Böylece 1933 ten bu 
yana kadar belediyelere kanuni olarak yükleti
len ağırlık o hale ge'miştir ki, bu müesseseler asıl 
gaye ve görevini kaybetme tehlikesiyle başbaşa 
bırakılmış durum:1adır. 

Muhterem arkadaşlar; halkın hizmetini aya
ğına götürmekle mükellef olan bu müesseseler 
artık kendi hizmetlerini göremez, karşı! ıyaımaz 
duruma gelmişlerdir ve bu gerçek de cümlemi
zin malûmudur. Her ilde, ilçede, bucak ve köy
de bir şikâyet anketi yapılsa, diye bilirim ki, 

(1) 667 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so
rumdadır. 
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belediyeler ve özel idareler hizmetlerinden e ok ' 
farkla birincliği alacaktır kanaatindeyim. O hal
de bunu doğuran sebepler nelerdir? 

1. 11 Haziran 1933 te 2301 sayılı Kanımla 
Belediyeler Bankasının sermaye teşekkülü için 
belediyelerin bütçesinden % 5 alınmış, üç yıl 
önce de kabul edilen 1580 saydı Kanunla yine 
belediyelerin mevzu varidatı safisi lıcsaberilerek 
bunun % 5 miktarı yirmi yıl ihtiyat akça adı 
altında ayrılmış ve Belediyeler Bankasının- bi
lâhara mahiveti değinmek suretiyle İller B:mka'--i 
haline sokulmuştur. Bu kârı da bir kanunla yeni
niz belediyeler değil, il özel idarelerinin de yüz
de beş nisbetindc pay vermeleri şartı konulmuş
tur. 

2. 27 Haziran 1938 de 3503 sayılı Hava ta
arruzlarına karşı koruma Kanununa püre Icişie-
ri Bakanlığının takdiri ile belediyelerin verme;'-i 
gereken meblâğın bilâhara 7 Ağustos tarihinde 
çıkarılan bir kanunla bâzı mükellefiyetler geti
rilmiş ve bu mükellefiyetlerde belediye ve özel 
idarelere % 5 pay yüklenmiş ve bu pay da bi
lâhara 107 savdı Kınımla yapılan değişiklik so
nucu pay miktarı da artırılmıştır. 

3. 29 Haziran 1938 de diğer bir kanunla 
belediye bütçelerinde % 2 - % 4 oranında alman 
paylar büyük yükler yüklemiş ve Beden Terbi
yesi Umum Müdürlüğü bütçesine verilmesi der
piş edilmiştir. 

4. iş vn îşçi Bulma Kurumunun açılmasına 
mütedair Kanun kabul edilir edilmez malî men-
ba .olarak ve ilk defa akla gelen belediye ve özel 
idareler bütçeleri' o ^ u s . % 1 ödenek konmuş
tur. Önceleri bu ödenekler mecburi bir hüküm 
taşımamasına rağmen bilâhara 1950 de çıkarı-an 
bir kanunla belediye ve özel idareler bütçelerine 
bir mükellefivet halinde yüklenmiştir. 

5. Halk Bankası Anonim Şirket'nin serma
yesine 24 Mart 1950 tarih ve şu sayılı Kan ••ula 
il özel idare ve belediyelerin in her yıl gelirleri
nin % 5 inden fazla olma.mnk ürere iştirakleri 
mükellefiyeti de ayrıca yüklenmiştir. 

6. Korunmaya muhtaç çocuklara yine bir 
kanun mevzuu olarak belediye ve özel idareler 
bütçelerine % 1 hisse verilmesi mükellefiyeti de 
yüklenmiştir. 

7. İlköğretim ve cğit"m için 5 Ocak 19(11 
tarih ve 222 sayılı Kanunla il özel idare ve bele
diye bütçelerine 1960 yılında ayrılan miktarlar-
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dan az olmamalk üzere il özel idareler yıllık ge
lirlerinin % 20 sini ve belediyeler de yıllık gelir
lerinin % 5 ini pay olarak yüklemişler. 

Muhterem arkadaşlar, sizlere sunduğum şu 
miktarları yekûn olarak her yıl il özel idareleri 
bütçesine % 29,5 ve belediyeler bütçelerine de 
% 17 oranında bir yükün yüklenmiş olduğunu 
sarahatle görmekteyiz. Hemen arz etmeliyim ki, 
günün medeni ihtiyaçları ve sürat asrının ifade 
ettiği espri, vatandaşlarımızın hizmetlerindeki 
mânayı yok etmektedir. Buralara ayrılan pay
lar bu kadarla da kalmayıp maalesef daha bir
çok mükellefiyetleri de bu müesseselere yülklcmiş 
bulunmaktadır. Bu sene, bir misal olarak arazi 
ve bina vergilerinden İller Bankasına % 3, as
ker ailelerine yardım için % 2, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığına % 1 ve saire.. Böylece 
yukarda tadadettiğimiz ayrılan payların mikta
rı özel idarelerde % 35 i ve belediyelerde de 
% 20 yi bulmaktadır. Bunu yıllar üzerinden 
değerlendirirsek il özel idarelerine verdikleri, 
pay toplamı olarak, uzatmayacağım kısaca 1958 
den 1962 yılma kadar 10 nv.lyon, 10 milyon, 
11 milyon, 70 milvon, 55 milyon gibi bir yük yük
lemiş. Belediyelerin verdikleri pay toplamı da 
1958 den itibaren, istatistik! malûmatla, 1962 
ye kadar yüklediği miktar; 33 milyon. 47 m"lyon, 
52 milyon, 86 milyon, 103 milyon gibi bir mik
tarı bulmuştur. 

B;ı ödenen paylara karşılık Devlet gelirlerin
den ve B?ş Yıllık Plâna uygun yapılan para 
yardımları ise şöyledir: 

İl özel idarelerine yapılan en yüksek mik
tar 1959 da olmuş ve 83 milyon küsur lirayı 
bulmuştur. Belediyelere yapılan yardım mikta
rı ise 1962 yılında en yüksek olmuş, 276 milyo
nu bulmuştur. Mesele böyle olunca gerek il 
özel idareelrinc ve gerekse belediyelere ayrılan, 
yapılan Devlet bütçesi yardımı mâna ve önemini 
k.avbetmis olmaktadır. Zira bir el ile verilen 
diğer el ile alınmaktadır. 

Hele Snor - Toto gelirleri, Halk Bankası, 
İş ve İşçi Bulma Kurumu daha geniş menbalar 
haline gelmiş olup belediye ve özel idareler sır
tına fuzuli birer yük durumuna girmiş bulun-
mnkta'lırlnv. Zaten b;reok belediyeler bu yükü 
ve mükellefiyeti karşılamıyacak durumdadırlar, 
malûmunuzdur. Artık ilköğretim ve eğitim için 
Millî Eğitim Bakanlığı varken belediye ve özel 
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idarelere ne gibi bir hizmet düşeceği düşünülme
ye değer. Yalnız İller Bankasına gelince de,be
lediyeler ve özel idareler bu müessese ile ortak 
olmuşlar, âdeta bir aile grupu teşkil etmişler
dir. Bu itibarla birbirleriyle borç alıp borç ver
mekte uzaklara giden bir bağlantı kurmuş bu
lunmaktadırlar. Bu sebeple de bu kanun tekli
finde îller Bankası payı istisna kılınmıştır. Bu, 
kanaatimizce doğrudur. 

Yüksek Heyetinizin 30 milyona hitabeden bu 
kanun teklifine iltifat edeceğine inanarak sözle
rime son veririm. Derin hürmetlerimi e. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka 
konuşacak sayın üye?. Yok. Maddelere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Sayın Komisyon Başkanı tarafından veril
miş bulunan ivedilik teklifi vardır. İvedilikle 
görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ti özel idarelerinin ve belediyelerin gelirlerin
den pay ayrılmasına dair mevcut kanunlardaki 
bâza maddelerin değiştirilmesine, bâzı maddele

rin kaldırılmasına dair Kanun 

Hükmü değiştirilen paylar 
MADDE 1. — 13 . 6 . 1965 tarihli ve 4759 

sayılı tiler Bankası Kanununun 3 ncü maddesi
nin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«A) 11 özel idareleri ile belediyelerin yıllık 
gelirleri tahsilatının % 5 i (Bu gelirlerin hesap
lanmasında; her türlü taşınır ve taşınmaz mal
lar satış bedelleri, geri alman paralar. Devlet 
genel ve özel yardımları, İmar ve İskân Ba-
'kanlığı emrinde toplanan fondan yapılan ba
ğış ve yardımlar, her türlü avanslar ve borç
lanmalar, giderlere katılma karşılıkları, ge
çen yıllardan devreden nakit mevcutları, yatı
rımlar için ayrılan paralar artıkları, kanun veya 
tüzüklerde tahsisi mahiyette Millet Meclisinin 
kabul ettiği metin kullanılacağı belirtilen para
lar ayrık tutulur.)» 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?. Yok... Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Kaldırılan paylar 

MADDE 2. — I - 6 . 8 . 1963 tarihli ve 284 
sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanu
nunun 24 . 3 . 1950 tarihli ve 5652 sayılı Kanun 
la değişik 2 nci maddesinin (B) fıkrası, 

I I - 29 . 6 . 1938 tarihli ve 3530 sayılı Beden 
Terbiyesi Kanununun 19 ncu maddesinin (B) 
ve (C) fıkraları, 

III - 21 . 1 . 1946 tarihli ve 4837 sayılı İs 
ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki Kanunun 1 . 3 . 1950 tarihli ve 5562 
sayılı Kanunla değişik 13 neti maddesinin (B) 
bendi, 

IV - 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 21 . 10 . 1960 tarihli ve 
107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin 
(Ç) fıkrası, 

V - 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun 76 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının (C) bendi, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-

yen? Buyurun Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) - -

Bir sualim var efendim. Bunu kaldırıyorsunuz. 
Bugünkü külfetlerden doğan borçlar ne oluyor? 
Bunlar tasfiye mi ediliyor? 

BAŞKAN — Yani tahsil edilmemiş, tediye 
edilmemiş. Kaldırılan mevzuatla belediyelerin 
ödemesi gereken borçları ne oluyor demek isti
yorsunuz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Ge
çici maddede bu hususta hüküm vardır. 

BAŞKAN — Geçici maddede varmış efen
dim. Madde üzerinde başka söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — İl özel idareleriyle bele
diyelerin 2 nci maddede bahsi geçen paylar do-
layısiyle birikmiş borçlarının kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar ilgili idareler adına yatı
rı! mamış kısımları ödenmez. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkanım, burada bir matbua hatası var
dır. «Yatırılmamiş kısımlar için» olacak. Bu 
şekilde tashihini rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Geçici maddeyi bu tashihle I 

oyunuza sunuyorum..; Kabul edenler... Etmiyen- I 
ler... Kabul edilmiştir. I 

Yürürlük I 
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde I 

yürürlüğe girer. I 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? I 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum... Kabul I 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Yürütme I 
MADDE 4. — B u kanunun hükümlerini Ba- I 

kanlar Kurulu yürütür. I 
BAŞKAN — Madde üzıerinde görüşmek is- I 

tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz I 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... I 
Kabul edilmiştir. I 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyoram. t 
Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. I 

Açık oy neticelerini arz ediyorum. Türkiye I 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya I 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava ulaştır- I 
masına dair Anlaşmanın onaylanmasının uygun I 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının oyla- I 
masına 97 sayın üye katılmış 94 kabul, 3 çekin- I 
ser oy kullanılmış ve salt çoğunluk temin .«dil- I 
mistir. I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Av- I 
rupa Parlâmentosu Heyeti tarafından Türkiye I 
ile Avrupa Ekonomik topluluğu arasında bir I 
ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara I 
Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrası- I 
nm uygulanmasına ilişkin olarak kabul edilen I 
metnin onaylanmasının uygun bulunduğuna da- I 
ir kanun tasarısının açık ola masına 96 sayın üye I 
katılmış, 94 kabul 2 çekinser oy kullonılmış ve I 
salt çoğunluk sağlanmıştır. I 

Merkezî Anlaşma Teşkilâtının millî temsil- I 
çilerinin ve Milletlerarası Personelin statüleri I 
hakkında Anlaşma ve-Eki mektpların onaylan- I 
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı- I 
sının açık oylamasına 94 sayın üye katılmış, I 
92 kabul 2 çekinser oy çıkmıştır. Ve salt çoğun- I 
hık sağlanmıştır. I 

8. — 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununda I 
bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtla?-- I 
dmı alınan Hazine hissesinin kaldırılmasına dair | 
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kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/791, Cumhu
riyet Senatosu 1/588) (S. Sayısı : 668) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunması
nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Komisyon raporunun okunmaması 
karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde üç arkadaşımız söz 
almıştır. Sayın Atalay, Sayın Dikeçiigi! ve Sa
yın Tunçkanat, 

Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunda görüşülmekte olan 
kanunların içinde denebilir ki en önemlisinin 
görüşmesini yapmaktayız. Bu tasarının esas
larına geçmeden önce usule ait yahut usulle il
gili bir hususu belirtmek isterim. Gider Vergisi 
üzerinde yapılan bu değişiklikle ilgili Türkiye'
de mevcut ve Türk kanunlarının himayesinde 
bulunan bir şirketin Cumhuriyet Senatosu Baş
kanına çektiği telgrafın başlığı dikkatimi çek
miş bulumaktadır. Başlık şöyledir : Senato 
Başkanı, Enver Aka, Ankara... Türkiye'de mev
cut Türk kanunları himayesinde her hangi bir 
şirket olsun, kim olursa olsun Anayasanın 62 nci 
maddesinin Türk vatandaşlarına toplu veya 
dağınık bütün mercilere müracaat hakkı ve im
kânı mevcuttur, ama bunun nihayet muayyen 
bir üslup, muayyen bir şekilde olması lâzımdır. 
Kim olursa olsun, hangi merci ve makamdan 
olursa olsun en yüksek ve itibarlı olan yasama 
organının başkanına (Enver Aka) diye hitabc-
demez; bu şirket kimin ve nerenin olursa olsun. 
Ümideder ve beklerdik ki Cumhuriyet Senato
sunun Sayın Başkanı kendisine bu şekilde hita
beden bu şirketin telgrafını şimdiye kadar iade 
etmiş olsun. İade etmediğini üzüntü ile görmek
teyiz. Ümidetmekteyiz ki ya Başkanlık Diva
nından bir kişi veyahut Başkan bu telgraf üze
rine ne muamele yapacaklarını ve nasıl iade 
edeceklerini bildirebilsinler. Gerçekten bu şe
kilde hitap... Ben esasına girmiyeceğim; bu telg
rafın başında tasarının kanunlaşması halinde 
doğacak ciddî durum veyahut malûmat verme-

(1) 668 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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ye amade olduğu gibi tabiatiylc nihayet bir gö-
rüştür, bir talepte bulnuyorlar, bunlar üzerinde 
ayrıca durmaya lüzum yok. Fakat telgrafın 
hitap tarzı asgari nezaket kaidelerine ve bir 
Devletin Devlet organlarının lider organı bulu
nan müesseseye hitap ve o müessesenin başka
nına hitap tarzını bilmesi lâzımgelir ve bilme
lidirler. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, 6802 sayılı Gi
derler Kanununda yapılan değişiklikler üzerin
de esasa ait görüşlerimi arz edeceğim. Gelen ta
sarı üç değişiklik getirmektedir. Birisi halı 
tüccarlarının fabrika civarında bulunma mec
buriyetini ortadan kaldırmaktadır. Diğeri, halı 
imalâtçısı küçük sanatkârların kooperatifler va-
sıtasivlc daha ucuz iplik alma imkânlarım sağ
lamaktadır. İkincisi, kurşundan alman İstihsal 
Vergisini % 30 dan % 15 e indirmektedir. Üçün
cü husu"> da, akar yakıt ile ilgili bulunmaktadır 
Bencin ve benzerlerinden alman İstihsal Vergisi 
kiloda 45 kurm, Hafine çıkarma olarak 00 ku
rusa çıkarılmaktadır. Böylelikle İstihsal Ver
gisinde bir artış meydana gelmektedir. Bira" 
sonra bunun, bağımsız bir Devletin hukuka bağ-
]] bir Devletin normal ve tabiî bir hakkı oldu
ğuma ve kammiyet prensibine uygun olduğunu 
izah edeceğim.. 

Şimdi bunun, akar yalat ürerinde ciddi bir 
mahzuru olup olmadığı hususunu kısaca arz et
meye çahşavım. Akar vakit için gümrüklü" 
maliyet vardır, gümrüklü maliyet vardır. Bir de 
depo satış fiyatı vardır. Gümrüklü maliyet içe
risine şunlar dâhildir: Boled've hissesi, Dam"'." 
Iie"mi, İs t ical Vergisi, Hazine hissesi, advo 
ücreti. dâhili "i^'orta, dâhili namlun. "Pıhtım T><-̂ -
mi, 1 iman. inhisar ücreti, gümrük ve saire. 
Bu gümrüklü maliyet umumi masraf, umumi 
fire ve kâr ilâve edildiği takdirde anadepo 
satış fiyatı meydana gelmektedir. 

Şimdi akar yakıttan alman bu umumi ver
giler için iki sistem tatbik edilmektedir. İthal 
edilen ham petrol için ayrı, Türkiye'de üre
tilen ham petrol için avrı. Türkyo'de üretilen 
ham petrolden yalnız İstihsal Vergisi alınmak
tadır. 

D'.ğer vergilerden muaf bulunmaktadır. 
Yani Türkiye'de üretilen ham petrolden yalnız 
istihsal Verg'si alınmaktadır, diğer bütün 
vergilerden muaf bulunmaktadır. 
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Bu bir himayedir, bir muafiyettir. Türkive 

Cumhuriyeti Hükümetleri Meclislerine müra
caat edere!: kanun ile bu muafiyet üzerinde 
ayarlama yapmak yetkisine şüphe yjk 
ki, sahip bulunmaktadır. Tasarı budur, ayar
lama yapmaktadır, muafiyet haddini bir sevi
yeye getirmekte ve bu muafiyette bir ayarlama 
yapmaktadır. Bu ayarlamayı yaparken Petrol 
Kanununda b ;r değişikliğe ihtiyacolduğu gibi, 
yürürlükte bulunan 6327 sayılı Petrol Kanu
nunda, her hangi bir şirkete veyahut mües
seseye yahut Türkiye'deki Kamu İktisadi Te
şebbüsü mahiyetindeki bir ortaklığa muayyen 
vergileri alıp muayyen vergileri almıvacağı 
vevahut vergiler üzerinde her hangi bir de
ğişiklik yapmıyacağı yolundan bir hüküm ol
madığı gibi, Anavasa'da böyle bir hüküm ve 
böyle bir peşm anlaşma ve taahhüt bulunma
maktadır. Yalnız Türkiye'de istihsal edilen ham 
petrolün dışardan gelen ham petrol ile rekabet 
vapabilmesi ve Türkiye'de istihsalin yapılabil
mesi icîn İtsihsal Verg'si alınmıştır. Diğer 
vergilerde bir muafiyet tanınmıştır. Bu mua
fiyet meselâ dışardan gelen akar yakıtın iddiası 
sudur ki; Basra Körfezinde Ünsait Limanından 
Mersin'e kadar 34 lira. B'zim mal iven İn hesap
ları ile navlun ton başına 141 liradır. 
Âzami olarak tanınan muafivet 157 ya
hut 154 liradır. Bu çıktıktan sonra arada 
n°k az kalmaktadır ve tanınan muaf iyot haddi 
azalmaktadır ve bu asgari bir hadde düş
mektedir. Bu hesaplar yalnız kamvon nakli-
vatı içindir. Halbuki tren nakliyatı 130 lira
dır. Sonra dış memleketlerin her han^i bir li
manından nakl'ye ücreti 34 li^a değil ton üze
rinden, 40 küsur liradır. Nakl'yc üo.reti kam
yonla 151 lira 29 kuruş olduğu irlida ediliyor. 
Serbest ticaret hayatında bunu düşürmek 
mümkün olduğu gibi, Devlet Demiryolları 
nakliyatı kendisi tarafından yapılabilmesi için 
lâzımgelen bütün tedbirleri almış, sarnıçlar 
temin etmiş ve böylelikle Türkiye dâhilinde 
üretilecek ham petrolün rafinerlere gönderil
medi için Devlet Demiryolları tarafından sa
pılması mümkün ve böylelikle 130 lira 65 ku
ruş arasında resmî şeyden navlun farkı çıktığı 
zaman ton başına en az 9 lira yine himave 
payı kalmaktadır. Ham petrolün dışardan it
hali.... 
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BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir; 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ham petro

lün dışardan ithaliyle Türkiye'deki ham petrol 
arasındaki himaye halen bu tasarı tatbil 
edilse dahi ithal ile Türkiye'de üretilecel 
ham petrolün himaye haddi yine tonda. 9 lira 
kadar bir miktar mevcuttur. Yine himaye 
unsuru ve teşvik unsuru mevcut, bulunmak
tadır. Ama bu himaye ve şey meselâ ilerde 
boru Batman ile yahut Siirt bölgesi ile İsken
derun arasında olduğu zaman büyük kazançlar 
temin edildiği zaman da yine bu ayarlamalar 
yapılmıyacak mıdır? Şüphesiz ki, yapılacak. Ya
ni geniş kazançlar temin edebilecek bir mua
fiyetler şirketlere geniş kârlar temin edecek 
ve transfer imkânları vermektedir. Bu sebepl 
döviz imkânı bakımından bütçe gelirleri bakı
mından yapılan bu ayarlama yalnız yerinde 
deŞil zaruridir ve çeşitli döviz transferleri 
imkânlarını da önlemiş bulunmaktadır. Bu 
sebeple denilebilir ki, bütçe gelirleri ve döviz ba
kımından çok yerinde olan bir tasarıdır. Bu 
tasarının lehinde oy kullanmakla iyi bir hiz
met yapmış olacağınızı ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Efen
dim, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
daki bu kanunu getirenlere hakikaten teşekkürü 
bir borç sayarım. Bundan önce bu kanunda 
bu eksiklik vardır. Halkla temas neticesi bu 
duyulmuş ve isteklilerin isteği yerine getiril
memiştir. Arkadaşlar ben de komünizmle öteden 
beri mücadele eden bir arkadaşınızım. Hakika
ten komünizmle mücadele edeyim derken sa
dece bunun his tarafı ile meşgul olmak 
doğru değildir. Bunun karşısına his tarafı ile 
meşgul olmakla çıkılmaz. Sadece kütlenin men
faatini düşünmek icabeder. Ve gelir dağılımım 
kütleye doğru götürmek icabeder. Onların re
fahını peyder pey Hükümetlerin düşünmesi ik
tiza eder. Meselâ bu kanun haddi zatında kü
çük gözükür ama bundan evvelki kanundaki 
muafiyetten büyük tüccar faydalanıyordu Bu
na mukabil aşağıdaki küçük sanat erbabı koope
ratifler faydanamıyordu. Şimdi bu kanunu ge
tirmekle ne oluyor! Kayseri'de on binlerin üs
tünde halıcı vardır. Bunlar kooperatif kura
bileceklerdir. Polayısiyle kooperatif kurmakla 
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muafiyet elde edeceklerdir ve onların keselerine 
biraz girecektir. Yani bundan halk, bilhassa 
halıcılıkla iştigal eden insanlar faydalanacak ve 
kalkınması sağlanacaktır, Demckki hakikaten 
böyle içtimai meselelerin üzerinde Hükümetle
rin durması, kanunlarda tadiller yapması ge
tirmesi orta ve alt kademelerdeki sınıfları kal
kındırması iktiza eder. Yoksa lâf edebiyatiylc, 
his edebiyatiyle bâzı meselelerin önüne geçe
yim derken bilâkis tahrik edilir. Onun için bu 
kanunu getirenlere bilhassa teşekkür ederim. 
Ve tebrik ederim. Maliye Bakanlığı şuurlu bir 
Bakanlıktır. İyi çalışıyor. Ve bu kanun önce
ki Bakanımız Sayın Ferid Melen arkadaşımız 
zamanında çıkmıştır ve nihayet bu noksanlık 
görülmüş telâfi etmek üzere bu kanun getiril
miştir. Hükümetçe sevk edilmiştir, teşekkür 
ediyorum. Onun için Parlâmento, içtimai ra
hatsızlıkları ancak gidermek için, onun tedbir
lerini almakla önüne geçer ve geçmek mecburi
yetindedir. Türkiye 1830 senesini yani Avrıı-
pa'daki sanayileşme devrini yaşıyor. Ve oranın 
cemiyetinde böyle hareketler olmuştur. Bu ha
reketleri kanun zoru ile sununla bununla değil, 
içtimai meseleleri halletmekle önliyebimişlerdir. 
Yoksa bu akımı his yolu ile, alemünit tedbirler
le, bilmem zabıta kanunları ile önlemeye imkân 
yoktur. Buna çareler bulmak lâzımdır. İşte bu 
kanun bu çarelerden birisidir. Ama temenni 
olunur ki bu halka duyurulsun, iyi götürülsün, 
sanat erbabı bunu kavrasın, teşvik edilsin. Hü
kümetten bunu istirham ediyorum. 

Şimdi, petrol meselesi arkadaşlar, Sayın Sır
rı Atalay da temas etti. Her insanın müracaat 
hakkı vardır, ama bu müracaat hakkı da usulü 
dairesinde olur. Türkiye istiklâline düşkün bir 
millettir. Ve istiklâlini diğer milletler gibi ka
zanmamıştır. Hattâ Amerika gibi kazanmamış
tır. Hiçbir şeyi yok iken dişini tıhnağma tak
mış, büyük devletlerle mücadele ederek kazan
mış bir memlekettir. Hükümranlığın ne demek 
olduğunu, istiklâlin ne demek olduğunu pekâlâ 
bilir ve düşünür ve bilmektedir. Türk Hükü
meti yine kendi menfaatini de düşünür ve dola-
yısiyle bu memleketin menfaatini düşünürken 
şirketlerinde çalışmasını ondan bir menfaat te
min edeceği için dolayısiyle onların da çalışma 
imkânlarını yine nazarı itibara alır. Bize de 
MobiPden gözlerimize parçalar kondu. Bunları 
tetkik ettik. Bunların bu kadar telâş etmelerine 
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lüzum yok. Ben temenni ederdim ecnebi şirket
ler, başka memleketlerde çalışırken kendi ka
zançlarını, gelirlerini düşünürken bilhassa için
de yaşadığı cemiyetin de onların da kalkınma
sını, onların da biraz kendilerinden gelir sağla
masının, Hazinenin kuvvetlenmesini, malî im
kânların artmasını düşünmelidirler . Sadece ken
dilerini değil. 

O halde bu kanun hakikaten bu petrol me
şe İrsi üzerinde durmamakta da iyi ediyor ve 
haklı olan gümrük tarifelerini de alarak, bu
nu getiriyor. Bu yerinde bir şeydir. Aynı za
manda bundan diğer şirketler de ziyan etmiş de
ğil, arkadaşımızın izah ettiği gibi. Kâ r etsin
ler, ama, aşırı kâr değil. Aşırı kâr ettiği tak
dirde bu olmaz. Dolayısiyle Türkiye 'nin ikti
sadi hükümran l ık hakkı da zail olur. Ama de
diğim gibi ş i rket ler bu müsait vasatlar içerisin
de müracaa t l a r eder, arar , sorar . Şimdi muhte
rem arkadaşlar ını o halde bu kanun her haliyle 
yerinde bir kanundur . Yalnız Senato Başkanı
na değil, Maliye Bakanlığına da müracaat edil
miştir, bu hususta . Ama Maliye Bakanlığı cihet
le kendi kanununu get irmişt i r ve bunu araşt ı r
mıştır, ecnebi ş irket ler i çalışabilecek durumda 
mı değil mi ; onları da kontrol etmiştir, onların 
(.'alışma imkânını kısıtlama gayesini gülmemiş
tir. Asın kâr lar önlenmiştir. Türk Milletinin de 
Hazinesine bir şeyler girsin, demiştir xv bu bi
zim hakkımızdır ve hakkımız olacaktır . Ve Par 
lâmento da bunun üzerine hassasiyetle eğildiği 
için bir kanun getirmiştir . O halde bu kanun 
tümü ile faydalı bir kanundur . P>u kanunu ge
linliklerinden dolayı Hükümete şükranlarımı 
arz etmeyi bir vazife bilirim. Hürmetler imle. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat . 

HAYDAK T Ü N < ; K A \ A T (Tabiî llye) 
Muhterem arkadaş lar ım, hacım it ibariyle kü
çük, fakat faydaları ve sağlıyacağı sonuçlar ba
kımından çok büyük olan bir kanun huzurunuza 
gelmiş bulunmaktadı r . Bu kanun bir t a ra f tan 
aracıları or tadan ka ld ı rmak ta ve bizzat küçük 
sanat sahiplerine muafiyet t an ımak suretiyle 
onların cebine birkaç kuruş fazla para girmesi
ne yardım etmektedir. 

Gelelim ikinci kısmına. Muhterem arkadaş
larım, petrol konusunda evvelâ dışardan ithal 
ettiğimiz petrol yavaş yavaş bir zorlama sonun-

14 • 7 .1965 O : 1 
de yurt içinde kendi kaynaklarımızın geliştiril
mesi suretiyle y u r t kaynakla r ından karşı lanma
ya başladığı zamanda, vaktiyle ithal petrolü 
i le-memleketimizde istihsal ettiğimiz petrol ara
sındaki 47 liralık fark yavaş yavaş büyümüş. 
memlekete gelir temin etme bakımından 172 li
raya kadar yükselmiştir . 

Şimdi muhterem arkadaş la r ın ı ; bu netice ya
vaş yavaş tersine işlememiş yani yur t içinde iş
lenen petrol a r tmakta olduğundan, bu sefer vıırl 
içindeki Hükümet gelirleri azalmış ve aynı za
manda bir döviz problemi ortaya çıkmıştır. 

Muhterem a rkadaş l a r ; Hükümet bu gelirleri 
a r t t ı rmak için elbette ki himaye tedbirlerini 
alacaktır , ki bu bir muafiyet deği ldir ; Hükümet 
himaye tedbirlerini istediği gibi ayar lamak yet
kisine sahipt ir ve bu kanunla bu yapı lmaktad ı r 
iste. 

2 ncisi muhterem a rkadaş l a r ; mevcut Petrol 
Kanunu ile, biliyorsunuz, petrol şirketleri 2.N2 
den kârlarım dışarıya transfer etmektedirler. Bu 
2,S2 den transfer cok yağlı bir transferdi]'. Hele 
memlekette Mobil gibi şirketlerin yerli petrolden 
1965 istihsal programları Şelıuo ve Bulgurdağdan 
400 bin ton ç ıkarmayı hedef tu t tuk la r ı zaman 
önemi daha iyi anlaşı lmaktadır . Ton basına 
172 lira pek vaz geçilecek bir kâr değildir. Bi
naenaleyh, bu bakımdan gerek Maliye Bakanlı
ğına, gerek Senatoya ve aynı zamanda bütün 

senatörlere bu kanununun geçmemesi, «geçtiği 
t akd i rde ciddî sonuçlar doğar» gibi müracaal 
leri biz bir tehdidolarak kabul etmek istemiyo
ruz. Muhterem arkadaşlar ım. Türkiye Cum
huriyeti müstakil bir Devlettir, bağımsızdır ve 
onun Parlâmentolar ı , Hükümetler i istedikleri 
kanuni tedbirleri istedikleri zamanda almak yet
kisine sahiptir ler . Mobil''in ayraca nakliye için 
öne sü rdüğü fiyatlar da mübalâğalıdır . Yine 
Maliye Bakanlığının yapmış olduğu hesaplar bu 
şar t la r alt ında daha Bakanlar Kurulunun yapa
cağı ayar lamalar sonunda 104 liraya indiril
mektedir . Şirket lere ton başına î) lira fazla bir 
kâr kalacağı açıklanmış bulunmaktadı r . Ben 
maruzatımı burada tamamlarken bilhassa bu 
kanunun esasındaki eksikliği görerek bunu tas
hih etmek için bir kanun teklifiyle gelen Maliye 
Bakanlığına teşekkürlerimi arz ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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B A Ş K A N — K a n u n u n tümü üzerinde sayın 

üyelerin konuşmaları 'bitmiştir. Komisyon Söz
cüsü Sayın Melen. 

( JEOtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E R İ D 
M E L E N (Yan) — Muhterem arkadaşlar, bu 
ikamın, bönden CVM'1 konuşan sayın arkadaşları
mın belirt t iği gibi üç esas konuyu kapsamak
tad ı r : Birincisi, halı ipliğine verilen muafiyettir. 
İkincisi, kurşun mevzuu. Üçüncüsü, akar yakıt. 

Bundan evvelki vergi reform kanunları ara
sında (lider Yergisi Kanununda yapılan bir ta
dil ile memleket halıcılığımızı geliştirmek ve bil
hassa ihraç imkânları temin etmek için halı ip
liklerinin bâzı şart larla (İider Yergisinden muaf
lığını kabul 'buyurmuştunuz, bir kanunla. Bu
nun 2,5 metrik numaraya kadar olan ipliklerin 
halıdan başka yerlerde de kullanılması muhle- | 
•mel olduğu için bu kanun tasarısı müzakere edi
lirken Mecliste muhtemel suiistimalleri önlemek 
için bâzı kayıt ve şar t lar konmuştu. Bilâhara 
kanun tatbik edildikten sonra anlaşıldı ki, bu 
kayıt ve şar t lar bâzı tacirler, hu işin ticaretini 
yapanlar , bilhassa küçük ve fakir esnafın aley
hine kazanç sağlamaktadır. Bu gelen tasarı ile 
bu nokta düzeltilmektedir. Bilhassa bundan 
sonra, sınai müesseselerden iplik alan sadece 
Gelir Yergisine 'tabi veyahut Kurumla r Yergi
sine talti hah imalcileri veya tüccarları değil, Ge-
lir Yergisine götürü usul ile tabi olan veya Ge-
.lir Yergisi muaflığına sahip bulunan bütün es
naf, ister sınai müessesenin bulunduğu şehirde 
bulunsun isterse başka şehirde bulunsun uma fen 
halı ipliği alma imkânına kavuşacaklardır . 

Şurasını da belirteyim ki, bu aslında bir mik
tar da risk taşıyan bir hükümdür. Günkü bu 
iplikler halıcılıktan başka yerlerde de kullanıla
bilir ve bu yüzden bâzı kaçakçılıklar olması da 
mümkündür. Filvaki müzakeresini yaptığımız 
tasarıda, bunu da önl ivecek bâzı hükümler kon
muştur. Bu hükümler ciddî olarak tatbik edil
diği takdirde bu ufak tefek kaçakçılık riski mev-
cudolsa dahi bu kanunla , hu madde ile temin 
edeceğimiz içtimai fayda, hat tâ ekonomik fay
da, o kadar büyük tür ki, gerektiği zaman o dahi 
göze al ınalıi I ir. 

2 nci hüküm ise, kurşundan alınan İstihsal 
Vergisinin ('r 30 dan (/< 15 e indirilmesini sağ-
lıyacaktır. Bu da hurda kursun isli velilerle 

cevher kurşun işliyenler arasındaki haksız reka
beti önlemek için getirilmiş 'bir hükümdür . 

Muhterem arkadaşlar ; esas olan bu kanunun 
ehemmiyetli hükmü petrole aidolan hükümleri
dir. Arkadaşlarımızın da izah ettikleri gibi bir 
petrolden ithal sırasında veyahut memlekette 
imal sırasında çeşitli vergiler alınır. İ thal edi
len ham petrol esasen vergiye f.abi değildir. Hanı 
petrolden elde edilen mamul maddeler vergiye 
tabidir . Yabancı hanı petrolden imal edilen akar 
yakı t lardan faraza benzinde Gümrük Resmi, İs
tihsal Resmi, Hazine Hissesi, Belediye Hisssei, 
Damga. Resmi, Rıht ı r Resmi, Belediye İstihlâk 
lîesmi olarak kiloda benzinden 88 kuruş , gaz
dan -12 kuruş , motorinden 47 kuruş ve foil -
oilden 34 kuruş olmak üzere çeşitli miktarda ver
gi almaktayız. 

Buna mukabil dâhilde istihsal edilen yani 
yerli ham petrolden imal edilen akar yakıtlar
dan da sadece 45 kuruş İstihsal Vergisi almak
tayız. Oldukça mühim sayılacak b i r himaye pa
y ı ' v a r d ı r , petrolden a lman vergiler mukayese 
edildiği takdirde. Bu himaye payı normal ola
rak Gümrük Resmimiz memleketin mamulâtını 
'mesnuatını yeteri derecede ayakta durmasını te
ni i nen gelişmesini sağlıyacak derecede himaye 
eder. Petrolde de aynı sebeple ihdas edilmiştir. 
Fakat petrolde "bir hususiyet vardır arkadaşla
rım. Yabancı petrol şirketleri, himaye sebebiy
le elde ettikleri kârları dışarıya transfer etmek 
hakkını haizdirler. Binaenaleyh 'burada himaye, 
diğer faraza yerli müesseselerdeki himayeye ben
zer şekilde tesir icra etmez, memleket ekono
misi üzerinde. Fa raza bu himayeden faydalanan 
Türkiye Petrolleri elde ettikleri fazla kazancı 
Türkiye 'de yatırım yapar veya kullanır. Ama 
buna, mukabil bir yabancı petrol şirketi bundan 
elde ettiği fazla kazancı, Petrol Kanunundak i hü
kümlere dayanarak, aynen dışarıya transfer 
etmek hakkını haizdir. Binaenaleyh, bu hima
ye ekonomik bakımdan, hat tâ sosyal bakımdan, 
eğer aşırı b i r himaye olursa memleketin lehine 
değil, aleyhine tecelli eder. Burada böyle bir 
durum müşahade edilmiştir. Denecektir ki, ne
den dolayı son zamanda yapıldı? Bu kanun 
Üçüncü Koalisyon Hükümet i taraf ından sevk 
edilmiş bir kanundur . Bütçe ile beraber getir
dik. Muhterem arkadaşlarım, bu, sebepsiz de
ğildir. Bidayette yabancı şirketlerin istihsal et-
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işaret etti. Maliye Ba'kanlığmm yaptığı tetkik
lere göre bu iddia tamamen yanlıştır. Bir de
fa dışardan getirilen petrolde nakliye ücreti 
onların iddia ettikleri gibi 35 lira değil, ton 
basma 41 liradır ve dâhilde de nakliye 136 li
radır. Muhterem arkadaşlar, 136 ile 41 ara
sındaki fark 95 liradır. Halbuki bu kanun yü
rürlüğe girdiği taktirde dahi kalan himaye pa
yı ton başına 104 lira düşmektedir ve bu 95 li
ralık nakliyeyi bcl'ettiıktcn başka yine bu şir
ketlere ton başına 9 - 10 lira gibi bir miktar 
kalmaktadır. Ve bu da teşvik edici ve yeter 
bir fark olarak görünüyor. Bu sbeple müra
caat haksızdır, yerinde değildir. Bundan do
layı (komisyonumuza da intikal ettiği halde ko
misyonumuz bu müracaat üzerinde durmamış
tır. Maliyenin yaptıkları tetkiklere istinadcrle-
rek huzurunuza bu tasarıyı getirmiştir, kabu
lünü rica ederim. Hürmetlerimle. 
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tikleri petroller mahdut idi. Yerli petroller hi
mayeye muhtaç bir durumda idi. Fakat zaman
la istihsal çoğalınca, artık himaye aşırı bir hi
maye sakimi almaya başladı. Ve bu da 1964 se
nesinin ortalarında meydana çıktı ve ondan do
layıdır ki, bu kanun o valkit derhal mesele tetkik 
edilerek sevk edildi. Tasarının getirdiği bir 
lıilkine yabancı petrol kumpanyalarından sade
ce bir tanesinin itiraz ettiğini görüyoruz. Ge
rek Hükümete çektikleri telgrafla Mobil Şirketi 
ve gerekse Senato Başkanlığına ve üyelerine gön
derdikleri telgraf ve mıeiktuplarda Mobil bunun 
ciddî neticeler doğuracak <bir tasarruf olduğuna 
işaret etmiştir. Buna mukabil Şel ve diğer pet
rol kumpanyaları bir itirazda, şikâyet ve müra
caatta bulunmamışlardır. Türkiye Petrolleri de 
yine her hangi bir şikâyet ve müracaatta bulun
mamıştır. Bu kanunun neticelerini tabiî olarak 
karşılamaktadır. Muhterem arkadaşlarımız Mo
bil in müracaat şekline işaret ettiler. Türkiye'de 
her vatandaş ve hattâ yabancı, vatandaşlık, ya
ni bizim vatandaşlarımızın haiz olduğu aynı hak
lardan faydalanan yabncılar da şikâyette bulun
mak, müracaatta bulunmak hakkını hiç şüphesiz 
haizdirler. Ve kendilerini hattâ dinletmek dairi 
ist ivebilirler, ama bu müracaatı yaparken bâzı 
asgari nezaket kaidelrine riayet etmeleri de şart
tır. Bu müracaat şeklinde, arkadaşlanmızm 
işaret ettiği gibi, bir saygısızlık, maalesef 
mevcuttur. Hükümetin kendilerine gereken 
cevabı vereceğini ümidediyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, Mobilin müracaatında 
mevcut himaye payının ancak masraf farkını 
karşıladığı iddia edilmektedir, iddia ettikleri 
masraf farkı ucuzdur. Dışarıdan getirdikleri 
yabancı petrolden bir nakliye ücreti.. 

BAŞKAN — Sayın Melen müddetiniz dol
muştur, daha uzun konuşacaksanız kapatmak 
mecburiyetinde kalacağım. Saat 14.00 

FERİD MELEN (Devamla) — Bitiriyorum . 
efendim. Dışarıdan getirilen petrole verilen 
nakliye ücretinin 35 kuruş olduğu iddia edil
mektedir, limanlarımıza kadar ve Batınan'dan 
gelen, mıntakadan tren veya kamyonla yapılan 
nakliye ücretinin de buna mukabil ton başına 
130 küsur kuruş olduğunu iddia etmektedir. 
Binaenaleyh bu himaye 'kaldırılırsa bu işletme
ler zararına çalışır ve işletmecilik yapma im
kân kalmaz iddiası vardır. Arkadaşlarımız da 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekilinin ivedilikle görüşülmesi hu
susunda bir takriri vardır. İvedilikle görüşül
mesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılmalına ve akar yakıtlardan alı
nan Hazine hissesinin kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununun 4 ncü maddesine '25 . 6 . 1064 tarihlî 
ve 482 sayılı Kanunla dklenen (m) fıkrasının 
1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
t ir : 

«1. Halı veya kilim imalinde kullanılmak 
üzere teslim edilen ikibuçuk metrik numaraya 
kadar (2,5 dâhil) strayhgarn iplikleri vergiden 
müstesnadır. 

Bu istisna, Kurumlar Vergisine veya beyan 
esası üzerinden Gelir Vergisine tabi olup halı 
veya kilim imal eden veya ilk maddesini vererek 
halı veya kilim imal ettirenlere veya halı veya 
kilim imalâtçılarına satmak üzere müstahsil dan 
iplik alan tüccara veya aynı konularla iştigal 
eden kooperatiflere ve ceza ve ıslah evleri atöl
yelerine yapılan teslimler hakkında uygulanır.» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde 'bir takrir var

dır. Okutuyorum. 

Başkanlığa 
1 nci maddenin birinci fıkrasının birinci ben

dinin sonuna «floş iplikleri» ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğulu 

BAŞKAN — Sayın Bııladoğlu, (buyurun. 
ŞEVKET BULADOĞLU (Tralbzon) — Muh

terem arkadaşlar, kanunu 'memnuniyetle karşılı
yoruz. Pek ta>biî ki, 'bu sektörde faaliyette bu
lunan vatandaşlarımızın iktisadi gücünü artı
racak mahiyette (bir kanundur. Ancak diğer 
bir cephesini de mütalâa etmek zorundayız. 
Şimdi kalkınma plânımızda biz bu konuda, yani 
hah ve kilim imalinde kullanılacak bu nevi ip
liğin ithaline raslamamaktayız. Şimdi Maliye 
Bakanlığı, görüyoruz ki, karşımıza böyle bir 
maddenin ithalindeki istihsal Vergisinden mua
fiyet derpiş ediyor. Şu hale göre bu neyi iltizam 
ettirir? Şunu düşünebiliriz ki, bu konuyu Tür
kiye dâhilinde imal eden birçok müesseseler var 
mıdır! Yok mudur! Buna Maliye Bakanlığının 
cevap vermesini bekleriz. Şayet varsa, bu konu
da alınacak tedbirlerin de olması icabeder. Kur
şun mevzuunda aynı Maliye Bakanlığı bu şekil
de kanunlar sevk ederken plânlama ile ilgili te
maslar yapmadı icabeder. Tüm halinde iktisadi 
faaliyetleri nazarı itibara alması icap ve iktiza 
eder, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ralpaklıoğlu buyurun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOÖLU (Kayseri) — 
Efendim bu kanun, Sayın Ferid Helen'in Mali
ye Vekilliği zamanında da birkaç kere geldi, 
başka başka şekilde çıktı ve zannediyorum be
nim anlayışıma göre tekrar eksikleri tamamlanı
yor. Biz o zaman da çıkmıştık ve ifade etmiştik; 
bu hali ipliklerinin vergiden muaf tutulmasının 
memlekete pekçok faydalar getireceğini ifadeye 
çalışmıştık. Ama her nedense olmadı. Muhterem 
arkadaşlar, iki ve ikibuçuk numaralı iplik tabi
riyle herkesin veya halı imalâtında halı dokuyu
cularının kullandığı iplikler, betahsis ısrarla ifa
de edilmektedir ki, yalnız halı imalâtında kulla
nılır. Kıymetli 'maliyecimiz Sayın Ferid Melen, 
eskiden beri, nedense bunun karşısına çıktı o za
man da dedi ki, kaçakçılık olur, halen de burada 
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ifade ederler ve derler ki, bunda kaçakçılık var
dır, ama bunun faydası da vardır. Artık ufak 
tefek kaçakçılığı da hoş görebiliriz. Kanunun 
bâzı maddeleri arasında da bu kaçakçılığı önle
yici hükümler mevcuttur. Binaenaleyh bu mah
zur uzun boylu nazarı itibara alınmaz derler. 

Muhterem arkadaşlarım, halıcılar, bu işten 
anlıyanlar ısrarla ifade ederler ki, (2) ve (2,5) 
numaralı iplikler başka hiçbir imalâtta kullanıl
maz. Yalnız ve yalnız halı imalâtında kullanılır. 
O halde halı imalâtında kullanılan bir ipliğin 
bir başka yerde istimali mümkün olmadığına gö
re, kaçakçılık mevzuübâhis değildir. 

Yani bu numaralı iplikler halı imalâtında 
kullanılacak ve bitecektir. Birincisi böyle. 

İkincisi, bu 'halı ne yapılır! Gerek dâhilde 
kullanılması itibariyle gerekse harice ihracı im
kânı itilbriyle memlekete en Ibüyük dövizi geti
ren bir metadır. Yerli yapağın 'kıymetlendiril
mesi, yerli emeğin Avrupalılara para mukabili 
satılmasına medar iolan (bir metadır. Ve gönül 
ister ki, Türkiye'de bu kalıcılık (biraz daha ge
lişsin ve işsiz kütlesi kısmen iş (bularak Türk'
ün esmeği, -oraya giderek değil, fouradaıı harice 
satılma imkânı 'bulunsun. 

Be.n bu maiksatla bu takririmi vermiş bulu
nuyorum. 

Floş ipliği meselesi. Bu da aynıdır arkadaş
larım. Floş ipliği (belki duymuşsunuzdur ben 
kısaca arz edeyim. Bu suni ipektir. Suni ipeğin 
iplik İmline getirilmesi ve <bu suni ipekten yapı
lan iplikle halı dokunması.. Türkiye'de suıJ 
ipekten yapılan iplikten dokunan hah 1 arın 
% 95 i harice ilhracedilir. Dâhilde "n^-1- f 
% 5 i kullanılır. Ama 'görüyoruz ki, şu madde
nin içine yine Ibu 'alınmamıştır. Niçin alınma 

• ıs, düşünülmemiş imi İnlemiyorum. 

Efendim ıbu suni iplikten dokunan halılar 
harice gönderilir. Avrupa'ya, Amerika'ya gön
derilir, ihracedilir, Türkiye'de kullanılmaz. O 
halde eğer Türkiye'nin, Türkiye'deki işçilerin 
emeğinin kıymetlendirilmesi Ibalıüs mervzuu ise 
emeğin (buradan Avrupa'ya satılması gaye ise, 
maksat ise 'bunun asıl vergiden muaf tutulmam 
gerekirdi. Niçin? Selbep şu: İmalâtta gaye fiya
tın asgari seviyeye indirilmesi fiyat düşecek, 
fiyat azalacak, yüksek olmıyacak ki, Avrupa'
ya ihracı o derece mümkün olsun, kolay olsun. 
Belki biliyorsunuz kıymetli arkadaşlarım, bu 

495 — 
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üs kabul etmemişti. -Binaenaleyh, tedbir alma 
zarureti vardır. Başka yerde kullanılabilir, 
Eiloşa gelince; filoş strayhgarn ipliği gibi <lc-
ğiidîr. 

BAŞKAN — Sayın Melen o takriri geri al
dı Sayın Kalpaklıoğlu. Yalnız Buladoğlu'nun 
sorulan -vardı Komisyondan, onu rica etsek 
efendim. 

FE'RÎI) MELUN (Devamla) — İstisnai hal
lerde hah imalinde ve sadece Kayseri'de kulla
nılmaktadır. Tamamı iihraeedildiği, başka ıbir 
kanımla esasen muafiyet sağlandığı için Mali
yeye müracaat etmiştir. Fakat nazara alınma
mıştır, »bu seibeple. 

Bir -°> ncü noktayı da arz edeyim. Bu kanım 
diğerleri gibi, 'bu mevzuda dm kanunda 'bende
niz Bakanlıkta iken huzurunuza gelmiş ve 1 ak
dini edilmiştir. 

Buladoğln'nım üzerinde durduğu noktaya 
gelince, dışarıdan strayhgarn ipliği il hal edil
mez, onlara muafiyet yoktur. Dışarıdan tops 
ithal edilir ve 'bizim sınai müesseselerde imal. 
edilir. Ve muafiyet sadece bunlara verilmişi ir. 
Hariçten iiıraecdilenlcr için. muafiyet yoktur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza ar/ediyorum. 
Kabul edenler... Ki miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDF 2. - Aynı kanunun 4 ncü maddesi
ne 482 sayılı Kanunla eklenen (m) fıkrasının 
İT numaralı bendinin sonuna aşağıdaki hüküm ve 
sözü edilen fıkraya. IV numaralı bend ilâve edil 
mistir: 
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suni ıpeK 'hakikaten 'Türkiye'de pek ıbol mik
tarda dmıgün iplik olarak imal edilmekte ve 
hakikaten çok az bir fiyatla elde edilmekte ve 
'bundan dokunan halılar da eğer vergiye tabi 
tutulm'az'sa çok düşük bir fiyatla imali mümkün 
olmaktadır. Ve o nislbette de 'harice ihracı ço
ğalacaktır. Fakat görüyoruz 'burada ikilbueuk 
numarası dâhil strayhgarn iplikleri talbiri kul
lanılmış 'olmasına rağmen, floş iplikleri (burada 
kullalulmamıiştır. Ben ibu takririmden de neti
cede vazıgeçiyomm. Oünikü karşıma gelen şey 
şudur; vazgeçiyorum, mecburum. Amıa Kayse
rili olmam dolayısiyle Kayseri'deki halıları de
ğil Türkiye'de dokunan halıları ve ibu yüzden 
Türkiye'ye gelecek 'milyonlarca dövizin mem
lekete girmesine de benim ve arkadaşlarımın 
elbette ki, vazifesi olacaktır. Fakat ben Hükü
meti 'bununla ikaz etmiş oluyorum. Eğer Hü
kümet yapmazsa, 'bunu yapacağız edeceğiz dedi
ler; getirmediler, ben artık bunun buraya gir
mesi için şahsan bir teklif! venniek mecburiyetin
de kalacağım. Sebebi şu : 

BAŞKAN — Takririnizi geri mi alıyorsunuz 
efemi im"? 

HÜSEYİN KALPAKldOÜU' (Devamla) 
-—- Geri alıyorum, setbeibi şu: Meseleyi ibu şekil
de, hiç olmazsa vaz'etmiş olduğu milyonlarca 
Hazineye gelecek, gerek petrol mevzuunda, ge
rekse diğer ipliklerin de vergiden muaf tutul
ması gibi yine 'büyük menfaat sağlıyor. Zaten 
Parlâmentoda dağılmak üzere, ibu yüzden bu 
uzayacak tekrar Meclise gidecek, kanun olmı-
yacak ve. milyonlarca lira. yine Hazinenin zara
rı 'olacak, 'bir kısım halıcıların yine zararı ola
cak. Oün'kü 2,5 <> dâhil olan iplikler de bu ver
giden muaf tutulmıyacak. Bu seibeple takririmi 
geri .alıyorum. Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın Melen, kısa olarak sade
ce Buladoğlu'nun sözlerini, çok kısa olarak' rica 
edeceğim. 

GEOÎOt KOMİSYON SÖZCÜSÜ FERİT) 
MELEN (Van) — Bir tereddüdü izale etmeye 
meciburunı arkadaşlarım, ibu 'halı ipliği imalâ
tında ikibuçuk metrik numaraya kadar olan 
ipliklerin 'başka yerde kullanılması muihtemel 
değildir dediler Sayın Kalpaklıoğlu. Halbuki 
battaniye, velense ve saire gibi şeylerdi» kulla
nılması muihtemet, hattâ ibıınun için de Meclis
te bir muaflık teklif etmişlerdi, ilâvesini Mce-

«Muafık bölgesini haiz iplik tüccarlarından, 
müstahsilin bağlı olduğu vergi dairesinin sala
hiyet hudutları dışında kalan yerlerde ticari fa
aliyette bulunanlar, bu bilgileri ihtiva eden be
yannamelerini bağlı oldukları vergi dairesine ver
mekle beraber, bu beyannamenin bir örneğini 
müstahsilin bağlı olduğu vergi dairesine aynı sü
re içinde gönderirler.» 

«IV - Bu istisna yukarıda yazılı 1 numaralı 
bendde sayılanlar dışında, kalan halı veya kilim 
imalâtçıları hakkında da uygulanır. 

Bu imalâtçıların, imalâtta bulundukları il ve 
ilçe vergi dairesi tarafından muafık belgeleri ve
rilir ve kayıtları tesis olunur. 

Ancak, bu nevi halı veya kilim imalcileri Ver
gi Fsııl Kanunu hükümlerine uygun olarak, şek
li ve muhtevası Maliye Bakanlığınca teshil edile
cek basit bir İmalât defteri tutmaya ve iplik alış-
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lan ile halı veya kilini satışlarını faturalarla tev
sik' etmeye mecburdurlar. 

Defter tutmıyan veya alış ve .satışlarını tevsik 
edemiyen halı veya kilini imalâtçıları, vergisiz 
olarak aldıkları ipliklere ait İstihsal Vergisini 
ödemekle yükümlüdürler. Bunlar adına yapıla
cak tarhiyat hakkında Vergi Usul Kanının hü
kümleri tatbik olunur. 

Bu bend gereğince vergisiz iplik teslim alan
ların muaflık belgeleri ve faturaları hakkında ya
karda yazılı I I numaralı bendin ikinci, üçüncü 
ve beşinci fıkraları hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
iiyen... Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

"MADDE 3. — Aynı kanuna bağlı I numaralı 
ilk istihsal maddeleri tablosunun 2/G pozisyonu 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

G) Sair madenler sanayii grupu : 
a) Sair madenlerin istihsal müessesesinde 

imal edilen saf veya karışımlı külçe, sıvı, çubuk, 
levha, boru, profil, pul, şerit, tel, 1oz ve yaprak 
şeklindeki bilûmum mamulleri (Nevileri Maliye, 
Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarınca lesbit olunan 
değerli madenler hariç.)... % 30. 

b) V ukarıda (a) bendinde yazılı şekil ferdeki 
kurşun mamuller 1! 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen Sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanuna bağlı T numara
lı lablonun 15 . 2 . .1963, 25 . fi . 1964 tarihli 
ve 187 ve 482 sayılı kanunlarla değişik 2/D po
zisyonunun (i), (ii) fıkraları ile (iii) fıkrasının 
(a), (b) ve. (c) bendleri aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir : 
«D) Akaryakıtlar : 
Petrol ve şist yağları (hanı yağlar hariç), 

esas unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol ve
ya şist yağını ihtiva eden : 

i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santi
grat dereceden aşağı olan hafif yağlar (1 K^. 
S. den 60 kuruş.) 

i i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 san
tigrat derece ve daha yukarı olup 55 santigıat 
dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat derece 
ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye ka

dar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattur eden 
orta yağlar (1 Kg. S. den 29 kr.) 

iii) Kapalı kabda alevlenme noktası ^ san
tigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağlar : 

a) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vııkubulmadan % 80 den fazlası^ ta

kattur edenler (1 kg. S. den 33 kr.) 
b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vııkubulmadan takattur eden kısmı 

% 80 den az olanlar : 
aa) 4 numaralı fuel-oil (lkg. S. den 27 kr.) 
bb) 5 ve 6 numaralı fuel - oil (A. S. T. M. 

standartlarına göre «Pensky - Martens kapalı kab 
usulü» ile iştial noktası 55 santigrat dereceden 
aşağı ve aynı zamanda A. S. T. M. standartla
rına göre, seybolt üniversal viskozitesi 37,8 san
tigrat derecede 150 saniyeden yüksek bulunan
lar) (1 kg.S. den4kr . ) 

c) Makina yağları, petrol bitümeni (petrol 
asfaltı), tortular ve katranlar. % 30. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isi i-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanuna bağlı I numa
ralı tablonun 10/F pozisyonunun sonuna aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

«Pamuk iplikleri üzerinde, kendileri veya 
başkaları hesabına yapılan haşıllama işi de bi
tim işi sayılmaz.» 

BAŞKAN —- Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Bakanlar Kurulunca, Güm
rük kanunlarının verdiği yetkiye istinaden akar 
kıtların Gümrük Vergi nisbetlerinde gerekli 
indirimlerin yapılması halinde, Ticaret ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarının muvafık 
mütalâası ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine, 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 
I numaralı ilk istihsal maddeleri tablosunun 2/D 
pozisyonundaki akar yakıtların vergileri, bu in
dirim nisbetini, geçmemek üzere artırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek ist i-
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanununun 4 ncü maddesinin (k) fıkrası kaldı
rılmıştır. 

497 — 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti- J 

yen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 8. — 28 . 2 . 1957, 24 . 12 . 1958 
uarilıli ve 6933, 7179 sayılı kanunlar, aşağıdaki 
geçici madde hükmü mahfuz kalmak üzere, yü
rürlükten kaldırılmıştır. I 

GEÇÎCÎ MADDE — 6933 sayılı Kanunun 
tatbikatından doğan ihtilâflar, aynı kanundaki 
esas ve usuller dairesinde, anılan kanunun 
13 ncü maddesi gereğince teşkil edilmiş bulunan 
hakem heyeti tarafından halledilir. 

BAŞKAN — Maddeyi geçici madde ile bir- I 
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti- j 
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ] 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Kanun açık oylarınıza arz edilecektir. 

9. — 5434 sayılı T. C. Emeldi Sandığı Kanu- I 
nunun 93 ncü maddesinin sonuna bir bend ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
2/757; Cumhuriyet Senatosu 2/168) (S. Sayı
sı : 666) (1) 

BAŞKAN — Komisyon gerekçenin okunup 
okunmamasını oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Gerekçenin okunmaması I 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen? Yok. I 
(Sağdan var sesleri.) Buyurun Saym Kalpaklı- I 
oğlu. I 

HÜSEYİN KALPAKLŞOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, görüyorum ki, kanu
nun hepiniz lehindesiniz. Ben aleyhindeyim, arz 

(1) 666 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. \ 
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edeyim zapta geçsin, siz lehinde karar verin, ben 
de aleyhinde reyimi kullanayım. 

^ Bu kanunun aslı malûm. Ve muayyen bir 
espri içinde yıllardan beri tatbik edilegelmiş, 
ama biz geliyoruz, hiçbir kuvvetli esbabı muei-
beye dayanmadan bir kimse sanki kalan bu 
maaşı bir müktesep hak gibi telâkki etmek su
retiyle kocaya gidiyor, evleniyor, maaş kalkıyor. 
Bilâhare şu sebeple, bu sebeple boşanıyor, tek
rar dul haline geldiğinde yeniden maaş avdet 
ediyor, geliyor. Böyle şey olmaz arşadaşlar. 

Bu ne bir hukuk kaidesine sığar, ne normal 
bir düşünce içinde mütalâa edilir bana göre Ba
na iştirak ederseniz veya etmezseniz, onu bilmi
yorum, arkadaşlar. Hak, kendisine bu maaşı bı
rakan kişinin ölmesiyle doğar ve bunu iktisab-
eden kişi de Ölünceye kadar bunu alır veya ev
lenirse bu yine bozulur, yine kalkar. Ama biz 
getiriyoruz, bunu sen ölünceye kadar evlensen 
de evlenmesen de, boşansan da boşanmasan 
da bunu bil ki, seni ölünceye kadar, mezara ka
dar bu hak arkandan takibedecek ve verilecek 
mânasını taşıyor. Muhterem arkadaşlar, bir 
kimseye bu kadar bu şekilde babasından veya 
kocasından bir hakkın tanınmasını ben doğru 
bulmuyorum. Bu kişi evlendikten sonra bu bi
ter artık. Bir daha şu veya bu sebeple haklı se
beple veya haksız sebeple boşanmış, haklı sebep
le boşanmışsa verelim, haksız sebeple boşanmış-
sa vermiyelim şeklinde iki türlü tefrike ve ayır
maya imkân vermez. Binaenaleyh, eğer benim 
gibi düşünürseniz bu kanunu reddedelim 
ve Parlâmento böyle ufacık hesaplarla 
uğraşmasın. Bu, sureti mutlakada ne 
kanun tekniğine uyar, ne de emsali böyle bir 
kanun bugüne kadar bu Parlâmentodan geçmiş
tir, şiddetle aleyhindeyim ve kırmızı oy kulla
nacağım. 

Hürmetlerimle. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSNÜ DtKEÇLÎ-

G-İL (Kayseri) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, söz vere-
miyeceğim; özür dilerim. Birleşik toplantının 
başlamasına iki dakika kalmış olması hasebiyle 
15 . 7 . 1965 Perşembe günü saat 15, te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 14,28 

: C 9 » ~ — - • « • • • 
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Türldye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Al aa:ıya Cumhuriyeti Hükümeti aracında Hava 
Illa^tırmacma dair Anlaşmanın onayla:m:a:ımn -ygun bulunduğu hakkındaki kanun ta3arısma 

verilen oyla .in sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi (Jiirsoytrak 
Suphi Karaman 
Sauıi Kü<;ük 
Sezai O'Kan 
Fahri Ozdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz lııee 
oğlu 
Celâi Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Mansur IThısoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
tskender (Vrıar» Ege 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

üye siywı : 184 
Oy vere der : 97 

Kabul edenler : 94 
Reddede dor : 0 

Çekinserler : 3 
Oya katılınıyanlar : 85 

Açık üyelik : 2 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Xahit AI tan 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELÂZIĞ 

Celâl Eıtıığ 
Kasım O i ray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Ilatunoğlu 
Edip Somum »£lu 

ESKİŞEHİR 
(îavsi L\*aırok 

GAZİANTEP 
/eki îslâm 
Xizamettin «V.niil 

GÜMÜŞANE 
Flalit Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayuz 
Talip Ozdnlav 

İSPARTA 
Mustafa Oülfüsril 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 

Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Ki krem Özden 
Kifat özt.ürkçıne 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Uzeruemli 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlışril 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naeİ Arı 

KOCAELİ 
Rıfat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıe 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
î. Etem Erdinç. 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunaj 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Vedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Alenteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza İsıtan 
Fethi Tevetoglu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
^uphi Batnr 

SİVAS 
Z\y(% Önder 
lluîûsi Söylemezoğhı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoglu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

— 499 — 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Cevat Açıkalın 

BİNGÖL 

Sabri Topçuoğiu 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUHMURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muza ffe r A1 an kuş 

[ÇckinserlcrJ 

İSTANBUL 

M. Cemal Yıldırım 

[Oya katılmıyanlar] 

Hasan Atatan 
Ömer Ergim 
Osman Koksal 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hasan Kangal 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Eraanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kamu Kara-velioğltî 
(i. İV; 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Kasım Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Şahit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
Osman Saim Sarıgöllü | 

[ BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Rahmi Ar ikan 

BURSA 
İhsan Sabri (Jağlayan-
Ril (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (İ.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı ' 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Ham it Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal I 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) | 

1 İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Günıüşoğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Gah il Oku re r 

KARS 
Sırrı Atalay 
V. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERÎ 
Hüseyin Kalpak!ıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
LûtFi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MANİSA 
Ferit Alpiskendcr 
Refik Ulıi'soy 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mıuıllâ Akarca | 

1 MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
İzzet Gen er 

ORDU 
îvşr'f>f Ayhan 
Zeki Kumrulıı 

RİZE 
0. Mccdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Gekemoğlu 
Rılat Öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Fei'irl Melen J \ • l 11L İ T H J I I I 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahi r Kurut!uoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Y\A<uu 2 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa Parlamentosu tarafından, Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşmasının 
27 nci maddesinin ildnci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak kabul edilen metnin onaylanma

sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk vardır tasarı kanunlaımıştır 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 96 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 86 
Açık üyelikler : 2 

TAJCÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Sakıp On al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce 
oğîu 
Celâl Tevfik Karasapar. 

ANKARA 
Mansnr (T!usoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BAT.TKF.CtR 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

. BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzu n h a sa noğl n 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

[Kabul 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nah it A İtan 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DİYARBAKIR 

4/m i Erdoğan 
ELÂZIĞ 

('elâl Ertuğ 
liasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp II atım oğlu 
O. Edip Som un oğlu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
Nlzamettin özgül 

GÜMUŞANE 
lîaüt Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa (îülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

edenler] 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Kkrem özden 
liifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcaiı 
Enis Kansu 
II.il nii Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
1, Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nfivit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
A bd urrahman Bay aı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğhı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
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ÜRFA 

Yasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Cöşkunoğlu 

TABII ÜYELER 
ftkrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Kmenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Mehmet özgrüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Saibit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

YOZGAT 
Sadık Artukrnaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇİLEN ÜYELE1 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 

[ÇekimerlerJ 
ADANA ! İSTANBUL 

Galip Afşar j M. Cemal Yıldırım 
[Oya katılmıy anlar] 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarhcalı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan 
Kil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (t.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Ban^uoğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü ) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
tzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza ITlıısman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı (t.) 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

Hasan Atakaı* 
Ömer Ergün 
Osman Koksal 
Ragrıp Üner 
Âdil Ünlü 

MARDİN 
Abdülkerim Haraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NIGDE 
izzet Gf'ju-r 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Meedi Asnıın 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rerıdeci 

SİVAS 
Ahmet Çekem oğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
uİHdt Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Mplon 

YOZGAT 
fsmnil Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Art us 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahır Knrutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Tekirdağ 

1 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzalanan «Merkezî 
Andlaşma Teşkilâtının, Millî Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Statüleri hakkında And
laşma» ve Eki mektupların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 
(Kanını kaimi edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Karı 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Sakıp Ona1 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karaaa-
pan 

ANKARA 
M unsur üiusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BtTLlS 
Ziya Namı Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzıınhasanoğlu 

Üy« sayı» 184 
Oy verenler Q4 

Kabul edenler ()2 
Reddedenler o 
Çekinserler 2 

Oya katılmıyanlar 88 
Açık üyelikler : 2 
1 Kabul edenler j 

1 BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mcbrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem özden 

Rifat öztürkç&ne 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcaiı 
Enis Kan su 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çunıralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
11. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tar'an 

TRABZON 
Şevket Buladuğlu 
Yusuf Denıirdağ 
lleşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UEFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik Inei 
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CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇÎLEN ÜYELEB 
Muzaffer Alaııkus 

Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Osman Koksal 

Nadir Nadi 
Adil Üîiifî 

[Çekinserler] 

TABU ÜYELEB 
liefet Aksoyoğlu 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. a.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Itasim Haneıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zercn (Ii.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfz,ı Oğuz Bckata 
Rifat Etfeer 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Oma v 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
PîVtvt Tnrhangil 
(Bşk. V.) 

İSTANBUL 
M. Cemal Yıldırım 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

[Oya hatılmıy anlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (i.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya, Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Din-""' 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

ERZURUM 
O. Edip Sonmrıoğlu 

GİRESUN 
Mehmet Izmeu 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
izzet Birand 
Cahit Oku re r 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

Muammer Obuz 
KÜTAHYA 

Ahmet Orhan Akça 
MANİSA 

Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
îzzet Cener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğln 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut Kara kurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SK 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati Özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

I Açık üyelikler] 
İstanbul 
Tekirdağ 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

117 NCI BİRLEŞİM 

14 . 7 . 1965 Çarşamba 

Saat : 11,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
J. — Denizcilik (Ba.nika.si Deniz Nafeliyaft 

Türlk Anonim; Şirjketinlde /mle'vcudüyeltâ! idldîia 
edilen yolsuz'luikfllar haJkkında Cumlhuımytelt Se
natosu Araştırınla Komfiisyonu rtapoıru (10/3, 
10/5) 

2. — Anayasa Mialhkefmlesine asil üye seçimi. 
3. —• Yüiksıek Hâlkiilnıiller Kurulu üyeleri se-

çjîınji. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
I I 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KAIMRI 

VERİLEN İŞLER 
B TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Temsil ödemeği hakjkmdakü 5027 sayılı 

Kanuna bir ek madde ektennıesittıe diaii' kanun 
tasarısının Millet Meclisice kaıbull edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Sa
vunma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe vo Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/518, 
Cumhuriyet Senatosu 1/542) (S. Sayım : 657) 
[Dağıtma tarihi : 20.6.1965] (Bitiş tarihi : 
5 . S. 1965; 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın 

onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/617, Cumhuriyet Sena
tosu 1/548) (S. Sayısı : 658) [Dağıtma tarihi : 
29 . 6 .1965] (Bitiş tarihi : 13 . 8 .1965) 

X 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafın
dan, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 
tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak 
kabul edilen metnin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/862, Cumhuriyet Senatosu 1/565) (S. Sayısı : 
661) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1965] (Bitiş tari
hi : 1 9 . 7 . 1965) 

X 4. — Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabri
kası tamirhanesine ait kerpiç binada 26 . 1 .1949 
gecesi çıkan yangın neticesinde Hazine lehine 
doğan alacağın affı hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
2/820, Cumhuriyet Senatosu 2/165) (S. Sayısı : 
660) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1965] (Bitiş tari
hi : 23 . 9.1965) 

X 5. — «Merkezî Adlaşma Teşkilâtının, Mil
lî Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Sta
tüleri hakkında Andlaşma» ve Eki mektupların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/166; Cumhuriyet Sena
tosu 1/566) (S. Sayısı : 662) [Dağıtma tarihi : 
1 .7.1965] (Bitiş tarihi : 23.9 .1965) 

(Devamı arkada) 
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6. — Toplum zabıtası kurulması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/768, Cumhuriyet Senatisu 1/568) (S. 
Sayısı : 663) [Dağıtma tarihi : 3 . 7 . .1965] 
(Bitiş tarihi : 25 . 9 .1965) 

7. — İl özel idarelerinin ve belediyelerin ge
lirlerinden pay ayrılmasına dair mevcut kanun
lardaki bâzı maddelerin değiştirilmesine, bâzı 
maddelerin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri! ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/853; 
Cumhuriyet Sematosu 1/569) (S. Sayısı : 667) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1965] 

. . » > . . 

2 — 
I S. — 6802 sayılı (lider Vergisi Kanununda 

bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlar
dan alınan Hazine hissesinin kaldırılmasına dair 

: kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu üeçici Ko-

I misyon raporu (Millet Meclisi 1/791, Cumhu
riyet Senatosu 1/588) («. Sayısı : 668) [Da
ğıtma tarih : 8 . 7 . 1965] 

9. - - 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 93 ncü maddesinin sonuna bir bend ek-

I lenmasi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu (leciei Komisyon raporu (Millet Meclisi 
2/757; Cumhuriyet Senatosu 2/168) (S. Sayısı : 
666) | Dağıtma, tarihi : 8 . 7 . 1965] 

>®-<GE»*«—~ •<••• 



Dönem 
Toplantı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 657 
Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanuna bir ek madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Savurma, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonkrı raporları (Millet Meclisi 1/518; 

Cumhuriyet Senatosu 1/542) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 692) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 5 . 5 . 1965 
Sayı : 6378 - 37805 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 4 . 5 . 1965 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen, temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Tasarı 19 . 8 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurıdun 
6 . 1, 10 . 3 ve 4 . 5 . 1965 tarihli 34, 72 ve 97 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir. (Millet Meclisi S, Sayısı : 692) 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Raporu 
Esas No. : 1/512 
Karar No. . 76 

İçişleri Komisyonu raporu 

3 . 6 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 4 . 5 . 1965 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen, Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sa 'üı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Tasan gerekçesinde de belirtildiği üzere, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterine, işgal ettiği ma
kamın hususiyeti ve ehemmiyeti itibariyle sarfına mecbur kaldığı giderleri karşılamak üzre verilmesi 
derpiş olunan temsil ödeneğinin uygun olduğu Komisyonumuzca de benimsenmiş ve Millet Meclisince 
tasvip gören metin aynen kabul edilmiştir, 



Havalesi gereğince Millî Savunma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan 
Muğla 

H. Menteşeoğlu 

Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

Samsun 
R. Rendeci 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

C. Bşk. Se. Üye 
0. Koksal 

Eskişhir 
Ö. Vcuzal 

Kâtip 
Sivas 

Z. önder 

îzmir 
ö. L. Bozcah 

Konya 
S. Çumralı 

Malatya 
M. Z. Tulunay 

Tabiî Üye 
E. Acuner 

Maraş 
N. Evliya 

Zonguldak 
^i. Eyidoğan 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/542 
Karar No. : 38 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

9 . 6 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı, 
ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da benimsemiş, Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, Malî ve İktisadi İşler Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
Tabiî Üye 
F. Özdilek 

Başkanvekili Bu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

İV. Özdeniz 

İstanbul Samsun 
C. Yıldırım E. Işıklar 

kanunda Sözcü 
Manisa 

E. Açar 

Sivas 

Kâtip 
Denizli 

M. E. Durul 

H. Söylemezoğlu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Esas No: 1/542 
Karar No: 51 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 

18.6.1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 4 . 5 . 1965 tarihli 97 nci birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile L'abul edilen, Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı: Komisyonumuzun 16 . 6 . 1965 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek ba
his konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edil
miştir. 

C. Senaitosu ( S. Sayısı : 657 ) 
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Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

H. A. Türker 
Giresun 

M. İzmen 
Balıkesir 

M. Güler 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 
Manisa 

R. Vlusoy 
Kütahya 
0. Akça 

Kâtip 
Hatay 

E. Bahadırlı 
Sinop 

8. Batur 
Antalya 
A. Tekin 

Tabiî Üye 
K. Kaplan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Kök 

Gümüşane 
H. Zarbun 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/542 

Karar No. : 59 

-24 . 6 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 
1 

Millet Meclisinin 4 Mayıs 19G5 tarihli 97 nci 'Bifleşminde öncelik ve ivedliUkle görüşü'leırek 
işari oy ile kabul edilen, Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 5 Mayıs 1965 tarihli ve 6378-37805 sayılı yazı
ları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 24 Haziran 1965 ta-
rilh-li Bi:UGŞiıminde Hükümet temıs'ılcilerı de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Temsil ödeneği hakkındaki 5027 rayılı Kanuna bir madde eklemek suretiyle Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterine de temsil ödeneği verilmesini öngörmektedir. 

Gerekçe olarak tasarıda, Millî Güvenlik Ku ulu Genel Sekreterliği makamının zaruri masraf
larına işaret edilmektedir. 

1961 Anayasasının bir müessesesi olması dolryısiyle yeni kurulan ve bu sebeple de sözü edilen 
22 Şubat 1947 tarihli ve 5027 sayılı Temsil ödeneği hakkındaki Kanunda gösterilen makamlar 
arasında bulunmıyan Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, kurulun özel kanununda da bu ko
nuya ilişkin bir hüküm olmamasından ötürü temsil ödeneği almamış ve netice itibariyle bunu 
mümkün kılmak için 5027 sayılı Kanuna bu yolda bir madde eklenmesi gerekmiştir. 

Bu tasan ile 5027 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek maddenin birinci fıkrasında ödenek 
miktarı 250 lira olarak tesbit edilmiş ancak, emsallerine uygun ödeme yapılabilmesi için de, ikin
ci fıkrasında ise 7237 sayılı Kanuna tabi olması sağlanmıştır. Bilindiği gibi temsil ödenekleri 7237 
sayılı Kananla yüzde yüz artırılmış idi. 

Tasan Korm'svMiumuzea da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil

miştir. 
III - Tnsann^n Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi de kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzeve Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
içel 

C. T. Okyayuz 

Ankara 
N. Ağırnaslı 

H. 

Sözcü 
istanbul 

O. Z. Gümüşoğlu 

Denizli 
C. Akyar 

Kayseri 
Dikeçligil 

C. Senatosu ( S 

Kâtip Afvon Karahisar 
Tunceli R. Hancıoğlu 

Söz hakkım saklı 
M. A. Dnmir 

İstanbul istanbul 
Söz h-^ı-m mahfuz E. Adalı 

E. Özden 
Yozgat 

î. Yeşilyurt 

. Sayısı : 657 ) 



Oumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

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

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

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

Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

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

EK MADDE — Millet Meclisince kabul edi
len ek madde aynen kabul edilmiştir. 

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

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 657 ) 



Malî ve İktisadi İşler Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kamına, 
bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı. 

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

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

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

5 — 
i Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

Tems'ü ödeneği haLknulaki 5027 »ayılı Kanana 
| bir ek madde eklenmesine dair Kanun 

| MADDİM 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 metilinin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 657 ) 





Dönem : 1 £ E Q 
Toplanu : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O D ö 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Hava ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaş
tırma, İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân 

komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/617; Cumhuriyet 
Senatosu 1/548) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 856) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği* 

Kanunlar Müdürlüğü 13 . 5 . 1965 
Sayı : 1826 - 43796 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 11 . 5 . 1965 tarihli 101 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oy 
ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 9.1. 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
11 . 2; 10 . 3; 4, 5, 6,7 ve 11 .5 . 1965 tarihli 55, 72, 97, 98, 99, 100 ve 101 nci Birleşimlerinde öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 856) 

Bayındırlık, Ulaştırma ve îmar - îskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 26 . 5 . 1965 
îmar - İskân Komisyonu 

Esas No. : 1/548 
Karar No. : 20 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına ait Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ilgili 
Hükümet temsilcisinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 



- 2 — 
Gerekçede belirtilen hususlar ve temsilcinin mezkûr kanun hakkındaki açıklaması komisyonu

muzca da uygun görülerek Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul olunan metnin aynen kabulüne 
oy birliğiyle karar verildi. 

Havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Tabiî Üye 

H. Tunçkanat 

Burdur 
F. Kınaytürk 

(Bu kanunda Sözcü) 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

H. Atakan 

Çorum 
S. Yalçuk 

Trabzon 
R. Zaloğlu 

Kâtip 
Mardin 

A. Saraçoğlu 
imzada bulunamadı. 

İçel 
T. özdolay 

İmzada bulunamadı. 
izmir 

İV. özerdemli 

Erzurum 
S. Hatunoğlu 

Eskişehir 
G. Uçagök 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri,Turizm 

ve Tanıtma Komisyonu 
Esas No. : 1/548 
Karar No. : 73 

17 . 6'. . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı Komis
yonumuza havale edilmekle ilgili Bakanlık temsil çilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda; gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuzca 
da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 11 . 5 . 1965 tarihli 101 nci Birleşiminde 
tasvip gören tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Ankara 

H. 0. Bekata 

Afyon K. 
C. T. Karasapan Söz 

Manisa 

Sözcü 
Samsun 

F. Tevetoğlu 

Giresun 
hakkım mahfuzdur 

S. Orhon 

F. Alpiskender 
Tekirdağ 
C. Tarlan 

Kâtip 
Tabiî Üye 

A. Yıldız 

Kocaeli 
R. Özdeş 

E. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
C. Açıkalın 

Konya 
M. Obuz 

Urfa 
M. Karakurt 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 658 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 24 . 6 .1965 

Karar No: 60 

Yüksek Başkanlığa 

Mütet Meclisinin XI. Mayıs 1965 tarihli 101 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hüküme
ti arasında Hava ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu, hakkında kanun 
tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 13 Mayıs 1965 tarihli ve 1826 - 43796 sayılı yazıları ile» Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 24 Haziran 1965 tarihli Birleşimin
de Hükümet temsilcileri hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, bir ratification kanunudur. 
Bilindiği gibi 5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sîvil 

Havacılık Sözleşmesi, milletlerarası sivil havacılığın milletler arasında akdolunaGak iki tarafli an
laşmalarla gelişmesini öngörmüş ve bu cümleden olarak Türkiye de muhtelif milletlerle 27 anlaşma 
imzalamıştır. 5 Temmuz 1957 tarihinde de hava seyrüseferi ile ilgili millî kanun ve nizamlara ria
yet esas olmak üzere, Federal Almanya Cumhuriyeti ile devamlı hava servisi isletilebilmek maksa-
diyle bir anlaşma imza edilmiştir. 

Tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş

tir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
îçel İstanbul Tunceli Afyon Karahisar 

C. T. Okyayuz O. Z. Gümüşoğlu Söz hakkım saldı R. Hancıoğlu 
M. A. Demir 

Ankara İstanbul Kayseri Yozgat 
N. Ağtrnash Söz hakkım mahfuz II. Dikeçligü î. Yeşilyurt 

E. özden 

&. Senatosu (S. Sayısı :658) 



Millet Meclîsinin kabul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanmasının 

uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5 Temmuz 1957 tarihinde An
kara'da imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında Hava Ulaştırmasına dair An
laşma» mn onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

4 — 
Cumhuriyet Senatosu 

Bayındırlık, Ulaştırma ve îmar ve îskan 
Komisyonunun kabul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanmasının 

uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 658) 

û 



5 -
Cumhuriyet Senatosu 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Türkiye, Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
IH astırmasına dair Anlaşmanın onaylanmasının 

uı/f/un hulunduğn hakkında kanun tasarısı 

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

Al A DDK 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
•maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE -'i. —- Millet Meclisi metninin :i ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
I'lastırmasına dair Anlaşmanın onaylanmasının 

uygun bulunduğu hakkında Kanun 

MA DDK 1. Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kaimi edilmiştir. 

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

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

i>t»<( 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 658 ) 





Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 660 
Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabrikası Tamirhanesine ait kerpiç 
binada 26 . 1 . 1949 gecesi çıkan yangın neticesinde Hazine lehine 
doğan alacağın affı hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 /820; 

Cumhuriyet Senatosu 2 /165) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 981) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10730 - 61918 

23 . 6 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 22 . 6 . 1965 tarihli 132 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
isari oy ile kabul edilen, Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabrikası Tamirhanesine ait kerpiç binada 
26 . 1 . 1949 gecesi çıkan yangın neticesinde Hazine lehine rloğan alacağın affı hakkında kanun 
teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 17 . 3 . 1965 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genal 
Ku/r ulun 22 . 6 . 1965 tarihli 132 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülecek kabul edimiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 981) 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonu 
Esas No. : 2/165 
Karar No. : 52 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

28 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 
işari oy ile kabul edilen, 

6 . 1965 tarihli 132 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabrikası tamirhanesine ait kerpiç binada 

26 . 1 . 1949 gecesi çıkan yangın neticesinde Hazine lehine doğan alacağın affı hakkında kanun 
teklifi, Komisyonumuzun 25 . 6 . 1965 tarihli toplantısında her yönden tetkik ve müzakere edildi. 
Teklifin gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek 
bahis konusu kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul 
edilmiştir. 



— 2 — 
Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başka u 
Balıkesir 

H. Â. T ürker 
Cumhurbaşkanınca S. il. 

E. Kök 
Antalya 

M. Pırıltı 

Sözcü 
Gaziantep 

Z. islâm 
Ankara 

K. Etker 
Antalya 

A. Tekin 

Kiıtip 
Hatay 

E. Bahadırlı 
Balıkesir 
M. Güler 
(lümüşane 

H. Zarbım 

Tabiî Üye 
»Ş\ Özkaya 
Kütahya 
0. Akça 

Erzurum 
E. Somunoğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/165 

Karar No. .-61 

29 . 6 . 1965 

Yüksek Başkankğa 

Millet Meclisinin 22 Haziran 1965 tarihli 132 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabrikası tamirhanesine ait kerpiç binada 
26 . 1 . 1949 gecesi çıkan yangın neticesinde Hazine lehine doğan alacağın affı hakkında kanun 
teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 23 Haziran 1965 tarihli ve 10750-61918 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 29 Haziran 1965 tarihli Birle
şiminde Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

1 - Teklif, 26 . 1 . 1949 gecesi Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabrikası tamirhanesine ait ker
piç binada çıkan yangın neticesinde ve mahkeme hükmü ile Hazine lehine doğan alacağın, kanuni 
faizi, mahkeme masrafı ve vekfdet ücreti dâhil olmak üzere borçlulardan alınmamasını öngörmek
tedir. 

Teklifin gerekçesinde olay, «Yangın 26 . I . 1949 gecesi saat 11.15 raddelerinde kerpiç depo 
binasında çıkmış, bina içindeki malzemenin bir kısmı kurtarıldıktan sonra, yangının diğer bina
lara sıçraması önlenmiş ve yangın büyük gayret ve fedakârlıklarla söndürülmüştür.» şeklinde 
anlatılmakta ve bundan sonraki safahat da, tamirhanenin bağlı bulunduğu 3 ncü Hava Tümen 
Kumandanının sorumluları (teklifin gerekçesinde isimleri zikredilmektedir) Tümen Askerî Mah
kemesine verdiği ancak, mahkeme devam ederken 28 . 7 . 1950 tarihinde çıkan af kanunu sebebiyle 
dâvanın düştüğü, bilâhara dâvanın tazminat yönünden devamı için Malatya Hazine avukatlığınca 
l ııei Asliye Hukuk Mahkemesinde dâva açılmış olduğu, Hazine avukatlığının birincisinde dâvayı 
kaybettiği ve temyiz edip bu kere mahkemenin 1962 yılında tazmine hükmettiği, olmak üzere 
izah olunmaktadır. 

Af gerekçesi olarak teklif; 
1. Yanan binanın haddizatında meydanı inşa eden iş taburunun hayvanlarının korunması için 

yapılmış olup bir depo binası olarak kullanılmasının caiz olmadığı, 
2. inşaatın raporda, da tevsik olunduğu üzere hatalı bulunduğu, 
3. Yangın gecesi ısı - 13 ilâ - 23 arasında değiştiğinden suların donmuş olmasına rağmen -elde 

mevcut araçlarla mümkün olan her şeyin yapılmış bulunduğunun raporlarla tevsik edildiği, 
4. Yukarıda sözünü ettiğimiz af kanunu çıkmamış olsa idi askerî mahkemedeki dâvanın be-

raatle neticeleneceği hâkim kanaati, 

C. Senaitosu ( S. Sayısı : 660 ) 



5. Tazminata mahkûmiyetinin olaydan 13 yıl gibi uzun bir zaman sonra ve ilgililerin takip im
kânından yoksun olmaları neticesinde alındığı, 

6. İlgililerin borçlu kılındıkları meblâğın, bunların ödeme gücünün pek üstünde ve imkân
sız olduğu, gibi hususları ileri sürmektedir. 

Teklif, ödeme imkânsızlığı ve sosyal fayda gerekçeleriyle Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ucü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil

miştir. 
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. ; 

Başkan Sözcü Kâtip 
içel istanbul Tunceli Tabiî Üye 

C. T. Okyayuz O. Z. Oümüşoğlu M. A. Demir 8. Küçük 
Afyon Karahisar Ankara Denizli istanbul 

R. Hancıoğlu N. Ağırnaslı C. Akyar E. Adalı 
Kayseri Yozgat Van 

H. Dikeçligil t. Yeşilyurt F. Melen 

Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi işler Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Malatya Bölge Tayyare Tamir 
Fabrikası Tamirhanesine ait 
kerpiç binada 26 . 1 . 1949 ge
cesi çıkan yangın neticesinde 
Hazine lehine doğan alacağın 

affı hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kaimi edilmiştiı*. 

; Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
I ve Plân Komisyonunun kabul 
ı ettiği metin 

i Malatya Bölge Tayyare Tamir 
I Fabrikası Tamirhanesine ait 
; kerpiç binada 26 . 1 . 1949 ge

cesi çıkan yangın neticesinde 
Hazine lehine doğan alacağın 

affı hakkında Kanun 

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

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Malatya Bölge Tayyare Tamir 
Fabrikası Tamirhanesine ait 
kerpiç binada 26 . 1 . 1949 ge
cesi çıkan yangın neticesinde 
Hazine lehine doğan alacağın 
affı hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Malatya Böl
ge Tayyare Tamir Fabrikasın
da 26 . 1 . 1949 tarihinde vu-
kubulan yangın neticesi tamir
haneye ait bir kerpiç depo ile 
içinde bulunan malzamelerin 
yanması neticesi meydana gelen 
Hazine alacağı, kanuni faizi, 
mahkeme masrafı ve vekâlet 
ücreti dâhil olmak üzere borç
lulardan aranmaz. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

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. 

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

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

C. Senaitosu (S . Sayısı : 660 ) 





Doneni : i 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti 
tarafından, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir 
ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak kabul edi
len metnin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/862; Cumhuriyet 

Senatosu 1/565) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 1012) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 6 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11393-65265 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 22 . 6 . 1965 tarihli 132 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
îşari oy ile kabul edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti 
tarafından, Türkiye ile Avrupa Ekonomik topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Kylül 1963 
tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak ka
bul edilen metnin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 26 . 5 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17 ve 22 . 6 . 1965 tarihli 130 ve 132 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 1012) 

Malî ve İktisadi İşler, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Bütçe ve Plân komisyonlarından kurulu 
Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler, 29 . 6 . 1965 

Dışişleri Turizm ve Tanıtma 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 

kurulu Geçici Komisyon 
Esas No. i/565 

Karar No. 2 
Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafından, Türkiye ile 
Avrupa Ekonomik topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşma-
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sının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak kabul edilen metnin onaylan 
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Geçici Komisyonumuza havale edilmekle, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuz
ca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 22 . 6 . 1965 tarihli 132 nci Birleşimin
de tasvip gören tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Samsun Erzurum Tabiî Üye Hatay 

F. Tevetoğlu E. Somunoğlu A. Yıldız E. Bahadırlı 
Trabzon Çorum Tekirdağ istanbul 

Ş. Buladoğlu S. Yolcuk C. Tarlan O. Z. Gümü§oğlu 
Urfa 

E. M. Karakurt 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa 
Parlâmentosu Heybeti tarafından, Türkiye ile 
Avrupa Ekonomik topluluğu arasmda bir ortak
lık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaş
masının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uy
gulanmasına ilişkin olarak kabul edilen metnin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — «Türkiye Büyük millet Mec
lisi Heyeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti ta
rafından Türkiye il o Avrupa Ekonomik top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 
1963 tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci madde
sinin 2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin 
olarak kabul edilen metin» in onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından kurulu Geçici Komisyonun 

kabul ettiği metin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Avrupa 
Parlâmentosu Heyeti tarafından, Türkiye ile 
Avrupa Ekonomik topluluğu arasında bir ortak
lık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaş
masının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uy-
gulanmasına ilişkin olarak kabul edilen metnin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

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

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

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 661) 



•Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

«Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî Temsilcilerin ve Milletler
arası Personelin Statüleri hakkında Anlaşma» ve Eki mektupların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/166; Cumhuriyet Senatosu 1/566) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 971) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 6 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1495-6759 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin. 22 . ü . 1965 tarihli l.o2 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
îşari oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasın
da imzalanan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin 
Statüleri hakkında Anlaşma» ve eki mektupların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 26 . 3 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17 ve 22 . 6 . 1965 tarihli 130 ve 132 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 971) 

Malî ve İktisadi tşler, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Bütçe ve Plân komisyonlarından kurulu 
Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler, Dışişleri, 29 . 6 . 1965 

Turizm ve Tanıtma, Bütçe ve Plân, 
komisyonlarından Kurulu Geçici Komisyon 

Esas No. : 1/566 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzalanan «Merkezî 
Andlaşma Teşkilâtının,. Millî Temsilcilerinin ve Milletlerarası Personelin Statüleri hakkında An-
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hışma» ve Eki mektupların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Geçici Ko
misyonumuza havale edilmekle ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi, 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar Komisyonu
muzca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulun 22 . 6 . 1965 tarihli ve 132 nci Birle
şiminde tasvip gören tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Samsun 

F. Tevetoğlu 

Sözcü 
Erzurum 

E. Somuoğlu 

Kâtip 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Hatay 
E. Bahadırlı 

Tabiî Üye 
K. Kaplan 

Trabzon 
8. Buladoğlu 

Çorum 
,Sy. Yalcuk 

Tekirdağ 
C. Tarlan 

İstanbul 
O. Z. Gümüşoğlu 

Urfa 
E. M. Karakurt 

G. Senatosu ( S. Sayısı : 662) 



— 3 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî 
Aneilaşma Teşkilâtı arasında imzalanan «Merkezi 
Andlaşma Teşkilâtının, Millî Temsilcilerin ve 
Milletlerarası Personelin Statüleri hakkında An
laşma» ve eki mektupların onaylanmasının uy

gun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında 
î) Kasını 1960 tarihinde Ankara'da ımza-lanan 
ilişik «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî 
Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Sta
tüleri hakkında Anlaşma» ve eki mektupların 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Mensuboldukları Bakanlığın 
muvafakati ve Bakanlar Kurulu karaı iylc CENTO 
Sekr ete ry asında görev alan Türk vatandaşı 
memurlarının 4489 sayılı Kanunun hükümleri 
dairesinde söz konusu kanunun .birinci madde
sinin (a) fıkrası kıyasen göz önüne alınmak 
suretiyle derece ve meslek unvan kıdemleri iş
ler ve emeklilik hakları saklı kalır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — CENTO Merkezinin 
-kuruluşundan beri mensuboldukları Bakanlı
ğın muvafakati1 ve Bakanlar Kurulu karariyle 
Sekreteryada görev almış Türk vatandaşı me
murlarına madde 2 hükmü işbu teşkilâtta gö
reve başlama tarihinden itibaren uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Anlaşmanın 18 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası hükmünün uygulan
masını sağlamak üzere Sekretarya'da çalışan 
Türk vatandaşı memurların görevleri dolayı-
siyle Teşkilâttan aldıkları maaşlarına ve öde
neklerine tahakkuk ettirilmiş Gelir vergileri 
terkin olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Malî ve İktisadi İşler, Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma, Bütçe ve Plân Komisyonlarından kurulu 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî 
Andlaşma Teşkilâtı arasında imzeılanan «Merkezî 
Andlaşma Teşkilâtının, Millî Temsilcilerin ve 
Milletlerarası Personelin Statüleri halikında An
laşma» ve eki mektupların onaylanmasının uy

gun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

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

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metni
nin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metni
nin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

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

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 662 ) 





Dönem : 1 fif*^ 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ö O ü 

Toplum Zabıtası kurulması hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/768; Cumhuriyet 

Senatosu 1 /5S8) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 1008) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 6 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10425 - 59485 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 23 . 6 . 1965 tarihli 133 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Toplum zabıtası kurulması hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla, 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sinııen 

Not : Bu tasarı 20 . 1 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 23 . 6 . 1965 tarihli 133 ncü Birleşiminde öncelik, ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 1008) 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 29 . 6 . 1965 
Esas No. : 1/568 
Karar No. : 82 

Yüksek Başkanlığa 

Toplum zabıtası kurulması hakkında kanun tasarısı Komisyonumuza havale edilmekle, ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi, 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar Komisyonu
muzca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 23 . 6 . 1965 tarihli 133 ncü Birle
şiminde tasvip gören tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Muğla Ordu Sivas Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

II. Menteşeoğlu E. Ayhan Z. önder O. Koksal 

İzmir Samsun Eskişehir Zonguldak 
Söz hakkım mahfuz. R. Rendeci Söz hakkım mahfuzdur. A. Eyidoğan 

ö. L. Bozcalı Ö. Ucuzal 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 1/568 1.7. 1965 
Karar No. : 62 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisimin 23 Haziran 1965 tarihli 133 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Toplum Zabıtası kurulması hakkında kanun tasarısı Millet Meclisi Başkan
lığının 25 Haziran 1965 tarihli ve 10425 - 59485 sayılı yazıları sile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına gönderilmekle Komisyonumuz 1 Temmuz 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri 
de hazır bulundukları halde tetiklik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, Emniyet Teşkilâtı bünyesinde bir Toplum Zabıtası kurulmasını öngören kadro ve 
görev kanunudur. 

Tasarının gerekçesinde, 
ı - Anayasamızın ilkeleri arasında yer alan, insan hak ve hür niyetlerini, sosyal adaleti, ferdin 

ve 'toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak kanun
ların uygulanmasını sağlıya cak, 

u - Cumhuriyet ve hürriyet düzenini çağdaş ve ileri toplumlarda olduğu gibi demokratik 
usullerle koruyacak, 

m - Düzenin (kanun dışı sokak ve meydan hareketleri ile veya kanunlara aykırı grev ve lo
kavtlarla ya da toplumun kendisi veya kaderi üzerinde olumsuz etkisi olabilecek toplumsal olay
larla bozulmasına imkân bırakmıyacak, modern eğitim görmüş, teknik bilgi ve araçlarla donatıl
mış bir toplum zabıtasının kurulması zaruretine işaret edilmektedir. 

Gerçekten, sadece bu gibi hususlarla meşgul olacak, diğer niteliklerin yanı sıra bilhassa 
fert ve toplum psikolojisine hakikaten âşinâ elemanlara ihtiyaç hissedildiği şüphesizdir. 

Bu zabıtanın görevleri sadece toplu faaliyetin meydana geldiği an ve sürede değil, aynı za
manda meydana gelmesini tevlidedeeek ön şartlar sırasında da ifa edilen bir önleyici nitelik 
taşıyacaktır. 

Yukarda işaret ettiğimiz gibi Toplum Zabıtası, Emniyet Teşkilâtı bünyesinde vücuda getiril
mektedir. Bu zabıtanın, Emniyet Teşkilâtının diğer mensuplarından ayrılıkları ve bu teşkilât ile 
olan ilişkileri, istihdam şekil ve şartları ve terfileri gibi hususlar bu kanuna göre çıkartılacak 
özel tüzükle ve sorumluluklar; ve yetkileri gibi hususlar da Emniyet Teşkilâtı mevzuatı ile düzen
lenecektir. 

Tasarının gerekçesinde, kadroların organizasyonunda ve teşkilâtın işleyişinde, çok seyyal bir 
kuvvet esası ile bunun toplumla yapacağı her çeşit temas ve münasebetlerde idarenin olumlu 
suplesinin hâkim kılınması ve yerleştirilme gayesinin prensibolarak kabul edildiği ifade edilmek
tedir, 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 663 ) 
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Tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, geçici madde, 6 ve 7 nci maddesi Komisyonumuzca 

da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İçel 

C. T. Okyayuz 

Ankara 
Söz hakkım saklı 

İV. Ağırnaslı 

Kâtip 
Tunceli 

Söz hakkım baki 
M. A. Demir 

Denizli 
C. Akyar 

Bu Kanunda Sözcü 
Tabiî Üye 
S. Küçük 

istanbul 
E. Adalı 

Afyon Karahisar 
R. Hancıoğlu 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Cumhuriyet 
ve hürriyet düzenini demokra
tik usullerle korumak, kanun 
dışı sokak ve meydan hareketle
rini önlemek, toplumun ve kişi
nin maddi ve mânevi varlıkla
rının kanunlara aykırı grev ve 
lokavtlar yüzünden kısmen ya 
da tamamen tahribe uğraması
nın önüne geçmek, toplumun 
kendisi veya kaderi üzerinde 
büyük ölçüde olumsuz etkisi 
olabilecek her çeşit kanunsuz 
toplumsal olayların meydana 
gelmemesini sağlamak ve geldi
ğinde gerekirse zor kullanarak 
etkisiz hale getirmek amacı ile 
Adana, Ankara, İstanbul, İz
mir ve Zonguldak illeri ile lü
zum görülecek diğer illerde 
özel şekilde yetiştirilmiş ve ge
rekli silâh, malzeme ve araçlar
la donatılmış birer Toplum Za
bıtası kurulur. 

MADDE 2. — Toplum Zabı
tası, kurulduğu il emniyet 
teşkilâtı içinde özel bir teşek-

Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanun 

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

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

C. Senaltosu ( S. Sayısı : 663 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

kül olup yapacağı görev, kul
lanacağı yetki ve taşıyacağı 
sorumluluk bakımından aynı za
manda bu teşkilât için uygu
lanan mevzuat hükümlerine ta
bidir. 

MADDE 3. — Toplum Zabı
tası personeli, yetersizlik veya 
başarısızlık sebebiyle bu kuru
luşla olan ilişiğinin kesilmesi 
halleri dışında, velev geçici bir 
süre için de olsa, her hangi bir 
sebep veya suretle Emniyet 
Teşkilâtının diğer görev, ödev 
veya hizmetlerinde çalıştırıla
maz. 

MADDE 4. — Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mına, ilişik (1) sayılı cetvelde 
derecesi, memuriyet unvanı, 
aded ve maaşları yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

Bunlardan; emniyet müdürü, 
emniyet âmiri ve başkomiser-
lik kadrolarına tâyin edilen
lere; müktesep hak sayılma
mak şartiyle, derecesi ne olur
sa olsun ; muhassas kadro maa
şı verilir. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
uygulanması için, hizmet ve 
personelin özelliklerine göre, ge
rekli hükümler en geç üç ay 
içersinde çıkarılacak tüzükte 
belirtilir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği malî 
yıl içinde ekli (2) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar kulla
nılmaz, 

C. 
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Cumhuriyet Senatosu içişleri 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

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

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

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisi metninin geçici madde
si aynen kabul edilmiştir. 

Senatosu ( S. Sayısı : 663 ) 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

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

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

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisi metninin geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir, 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

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

MADDE 7. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu İçişleri Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Komisyonunun kabul ettiği j Plân Komisyonunun kabul 

metin | ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
metninin 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
metninin 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağlı 
cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(2) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin unvanı 

5 Sınıf 1 Emniyet Müdürü 
6 » 2 » » 
6 » 1 » Âmiri 
7 » 2 > » 
8 Başkomiser 

5 Sınıf 1 Emniyet Müdürü 
6 » 2 » » 
6 -» 1 » Âmiri 
7 x> 2 » » 
8 Başkomiser 

Aded 

4 
4 

10 
75 

100 

Maaşı 

1 100 
950 
950 
800 
700 

D. 

9 
10 
11 
12 
13 

Memuriyetin unvanı 

Komiser 
Komiser Muavini 
Polis Memuru 

» » 
» » 

Aded 

50 
75 

280 
400 
500 

Maaşı 

600 
500 
450 
400 
350 

[2] SAYILI CETVEL 

2 
2 
7 

50 
67 

1 100 
950 
950 
800 
700 

9 
10 
11 
12 
13 

Komiser 
Komiser Muavini 
Polis Memuru 

» » 
» » 

30 
54 

190 
267 
331 

600 
500 
450 
400 
350 

t>€i<( 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 663 ) 





Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 93 ncü 
maddesinin sonuna bir bend eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 2 /757; Cumhuriyet Senatosu 2/168) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 972) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 9965 -57410 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 188 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin sonuna 
bir bend eklenmesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu teklif 4 . 12 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 21 . 5: 30 . 6 ve 1 . 7 . 1965 tarihli 111, 137 ve 138 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 972) 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 6.7. 1965 
Esas No. : 2/168 
Karar No. : 64 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 Temmuz 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy ile kabul edilen, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin sonuna 
bir bend eklenmesi hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 2 Temmuz 1965 tarihli 
ve 9965 - 57410 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet 
Senatosunun 2 Temmuz 1965 tarihli Birleşiminde Bütçe ve Plân ile Malî ve iktisadi İşler komis
yonlarından üçer üyenin iştiraki ile kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 6 Temmuz 1965 
tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 
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I - Teklif j dul aylığı almakta iken, evlenip dul aylığı kesilen karıların, tekrar dul kalmaları 

veya bogapn&aları halinde, kesilen aylıklarının yeniden bağlanıp, ödenmesini öngörmektedir. 
Teklifin gerekçesinde, 11 Ağustos 1325 (1909) tarihli ve 143 sayılı Tekaüt Kanununun 46 neı 

maddesinde bu h&suş bir kereye mahsus olnmk üzere tanınmış iken, 1 Haziran 1930 tarihli ve 
1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt. Kanununun 47 nei maddesinin son hükmü ile kaldırıldığı ve 
bu kaldırılmanın 1 Ocak 1950 tarihli ve 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 93 ncü mad
desindebenimsenmesiyle de» bugüne kadar devanı ettiği ancak, bir sosyal problemin meydana çık-
masp;$ da, sebe^öldujsı belirtilmektedir. 

Teklifin gerekçesinde bunun bir hakkı müktesebolduğu ve neticesi olarak da bu tasarının geti
rildiği ifade edilmektedir. 

Teklif, sosyal fayda gerekçesiyle Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş

tir. 
(xenel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kayseri 

/ / . Dikeçligil 

Sözcü 
îstanbu! 
E. özden 

E. 

E. 

Erzurum 
Somunoğlu 

Kâtip 
Hatay 
Bahadırlı 

Antalya 
A. Telcin 

Millet Meelişinin kabul ettiği metin 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
93 ncü maddesinin sonuna bir bend eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

M\ADDE 1. — 5434-sarılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 93 ncü madde
sinin sonuna aşağıdaki bend eklenmiştir. 

Evlenmeleri dolayısiyle dul aylığı kesilen ka
rıların, tekrar dul kalmaları veya boşanmaları 
halinde kesilen aylıkları bağlanarak ödenir. 

Ancak, iki yıldan önce yeniden aylık bağlan
ması halinde, ödenmiş bulunan evlenme ikrami
yesi farkı aylıklarından mahsubedilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
vürütür. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
93 ncü maddesinin sonuna bir bend eklenmesi 

hakkında Kanun 

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

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

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

C. Senatosu i S. Sayısı : 666 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

îl özel idarelerinin ve belediyelerin gelirlerinden pay ayrılmasına 
dair mevcut kanunlardaki bâzı maddelerin değiştirilmesine, bâzı 
maddelerin kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/853; Cumhuriyet 

Senatosu 1/569) 
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 983) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 6 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11119-63805 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 23 . 6 . 1965 tarihli 133 ncü .Birleşiminde öncelik \a ivedilikle görüşülerek 
igari oy ile kabul edilen, İl özel idarelerinin ve belediyelerin gelirlerinden pay ayrılmasına dair 
mevcut kanunlardaki bâzı maddelerin değiştirilmesine, bâzı maddelerin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmcn 

Not : Bu tetsan 29 . i . 1965 tarihinde Başka nJdica ilk Komisyona havale edilmiş ve Genci, Ku
rulun 23 . 6 . 1965 tarihli 133 ncü Birleşimindi (nicelik ve ivedilikle görüşülerek kabul cclilmiş-
ür. (Millet Meclisi S. Sayısı : 983) 

içişleri komisyonu raporu 

•Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 29 . 6 . 1965 
Esas No. : 1/569 
Karar No. : 83 

Yüksek Başkanlığa 

İl özel idarelerinin ve belediyelerin gelirlerinden pay ayrılmasına dair mevcut kanunlardaki 
bâzı maddelerin değiştirilmesine, bâzı maddelerin kaldırılmasına dair kanun tasarısı Komisyonu
muza havale edilmekle, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar Komisyonu
muzca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 23 . 6 . 1965 tarihli 133 ncü Bir
leşiminde tasvip gören tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 

Başkan 
Muğla 

H. Menteşeoğlu 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

Kâtip 
Sivas Cumhurbaşkanınca S. İL 

Z. Önder O. Koksal 

izmir 
Ö. L. Bozcah 

Maraş 
N. Evliya 

Samsun 
R. Rendeci 

Eskişehir 
Ö. TJcuzal 

Konya 
8. Çumralı 

Zonguldak 
A. Eyidoğan 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/569 
Karar No. : 63 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 23 Haziran 1965 tarihli 133 neü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, il özel idarelerinin ve belediyelerin gelirlerinden pay ayrılmasına dair 
mevcut kanunlardaki bâzı maddelerin değişiri! m esine, bâzı maddelerin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 25 HSaziran 1965 tarihli ve 11119 - 63805 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 1 Temmuz 1965 tarihli Bir
leşiminde Hükümet temsilcileri de hazır (bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

T - Tasarı il özel idareleriyle belediyelere, gelirlerinden bâzı kurumlara pay ayrılmasına dair 
olan muhtelif kanunların bu yoldaki hükümlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması suretiyle sözü 
edilen idarelerin yüklerinin hafifletilmesi veya tamamının kaldırılmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde, 1933 yılından bu yana yeniden teşkili cihetine gidilen bâzı idare ve 
teşekküllerin malı kaynaklarının takviyesi zaruretinin hissedildiği yahut bâzı sosyal dâvaların 
halli imkânlarının bulunmadığı hallerde mahallî idarelerimiz meyanmdaki il özel idareleri ve 
belediyelerin bütçelerine başvurulduğu, nitekim o tarihten sonra yayınlanmış bulunan çeşitli ka
nunlarla sözü edilen idareler bütçelerimden yedi ayrı pay ayrılması derpiş olunduğu ifade edil
mektedir. Yine gerekçede, haddizatında nonnal gelir kaynakları temin edildiği takdirde bu malî 
yükün sözü edilen kurumlarca karşılanmasının mümkün olabileceği 'ancaik, bu idarelerin gelir 
kaynaklarının bugünkü hali ile bizzat kendisine verilen görevleri dahi yeteri gibi yerine getirme
sine imkân vermediğine, işaret edilmektedir. Nihayet gerekçede, sözü edilen idarelerce sülbvansi-
yone edilen kurumların zamanla tarihî tekâmüllerini tamamlamış ve malî bakımdan az çok ken
dilerine yeterli hale gelmiş oldukları da ileri sürülmektedir. 

Tasarı, yedi pay içinden sadece iller Bankasına tahsis olunanı muhafaza etmekte ve gerekçe 
olarak da mahallî idarelerin bir nevi ortaklığı olduğunu belirtmektedir. Bununla beraber tasarı,. 
bu payı dahi daraltmaktadır. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 667 ) 



— 3 — 
Tasarı, mahallî idarelerimizin içinde bulunduğu malî problemler ve yetersizlikler esas olmak 

üzere Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, geçici madde, 3 ve 4 ncii maddeleri Komisyonumuzca da ay

nen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
içel 

(7. T. Okyayuz 

Tabiî Üye 
8. Küçük 

Başkanvekili 
Ankara 

M. TJlusoy 

Ankara 
N. Ağvrnash 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 

Sözcü 
istanbul 

0. Z. Gümüşoğlu 

istanbul 
Sözhakkım mahfuz 

E. özden 
Van 

F. Melen 

Kâtip 
Tunceli 

Söz hakkım mahfuz. 
M. A. Demir 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

İl özel idarelerinin ve belediyele
rin gelirlerinden pay ayrılmasına 
dair mevcut kanunlardaki bâzı 
maddelerin değiştirilmesine, bâ
zı maddelerin kaldırılmasına 

dair kanun tasarısı 
Hükmü deği§tirilen paylar 

MADDE 1. — 13 . 6 . 1945 
tarihli ve 4759 sayılı iller Ban
kası Kanununun 3 neü maddesi
nin (A) fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«A) ti özel idareleri ile be
lediyelerin yıllık gelirleri tahsi
latının % 5 i (Bu gelirlerin 
hesaplanmasında; her türlü ta
şınır ve taşınmaz mallar satış 
bedelleri, geri alınan paralar, 
Devlet genel ve özel yardımları, 
imar ve iskân Bakanlığı emrin
de töplâiıan fondan yapılan ba
ğış ve yardımlar, her türlü 
avanslar ve borçlanmalar, gider
lere katılma karşılıkları, geçen 
yillardân devreden nakit mev
cutları, yatırımlar içiii ayrılan 
paralar artıkları, kanun veya 
tüzüklerde tahsisi mahiyette 

Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
Komisyonunun kabud ettiği 

metin 

İl özel idarelerinin ve belediyele
rin gelirlerinden pay ayrılmasına 
dair mevcut kanunlardaki bâzı 
maddelerin değiştirilmesine, bâ
zı maddelerin kaldırılmasına 

dair kanun tasarısı 

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

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

İl özel idarelerinin ve belediyele
rin gelirlerinden pay ayrılmasına 
dair mevcut kanunlardaki bâzı 
maddelerin değiştirilmesine, bâ
zı maddelerin kaldırılmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meelisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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M. Meclisinin kaıbul ettiği metin 

kullanılacağı belirtilen paralar 
ayrık tutulur.)» 

Kaldırılan paylar 
MADDE 2. — I - 6 . 8 . 1933 

tarihli ye 284 sayılı Halk Ban
kası ve Halk Sandıkları Kanu
nunun 24 . 3 . 1950 tarihli ve 
5652 sayılı Kanunla değişik 
2 nci maddesinin (B) fıkrası, 

I I - 29 . 6 . 1938 tarihli ve 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununun 19 ncu maddesinin 
(B) ve (C) fıkraları, 

III. - 21 . 1 . 1946 tarihli ve 
4837 sayılı İş ve işçi Bulma Ku
rumu Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki Kanunun 1 . 3 . 1950 ta
rihli ve 5562 sayılı Kanunla de
ğişik 13 ncü maddesinin (B) 
bendi, 

IV - .9 . 6 . 1958 tarihli ve 
7126 sayılı Sivil Müdafaa Ka
nununun 21 . 10 . 1960 tarihli 
ve 107 sayılı Kanunla değişik 
37 nci maddesinin (O) fıkrası, 

V - 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 
sayılı ilköğretim ve Eğitim Ka
nununun 76 neı maddesinin 
1 nci fıkrasının (C) bendi, 

Yürürlükten kal dır ılmıştı r. 

GEÇİCİ MADDE — İl özel 
idareleriyle belediyelerin 2 nci 
maddede bahsi geçen paylar do-
layısiyle birikmiş borçlarının 
kanunun yürürlüğe girdiği tari
he kadar ilgili idareler adına ya
tırılmış kısımları ödenmez. 

Yürürlük 
MADDE 3. — Bu kanun ya

yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 4. — Bu kanunun 

hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

İçişleri Ko. Bütçe ve Plân Ko. 

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

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü 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.' 

< • » 
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Donem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
ve akar yakıtlardan alman Hazine hissesinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/791; Cumhuriyet 

Senatosu 1 /588) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 954) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 6 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10548 - 60177 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 2.7.1965 tariMi 139 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek acık 
oy ile kubııl edilen, 6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar 
yakıtlardan alınan Hazine hissesinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla, 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 10.2.1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurumlun 
24, 30.6 ve 1, 2.7.1965 tarihli 134, 137, 138 ve 139 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabıd edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 954) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 8 . 7 . 1965 
Esas No. 1/588 

Karar No. 1 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2 . 7 . 1965 tarihli 139 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına ve 
akar yakıtlardan alman Hazine hissesinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı, 

Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere 
edildi. Tasarının gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair komisyonda hazır 
bulunan temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. 

Bahis konusu kanun tasarısının espirisinde millî menfaatlerin ve günümüzün ekonomik ger-
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çeklerinin lamamen ifade edilmiş olduğu komisyonumuzca, da dikkat nazara alınarak balhis konusu 
kanun tasarısının Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen ve oy birliğiyle 
kabulüne karar verilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulmuştur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Tabiî Üye Van Antalya Tabiî Üye 
#. Küçük F. Melen A. Tekin Ş. Özkaya 

Hatay 
E. Bahadırlı 

İstanbul 
O. Gümüşoğlu 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

6802 sayılı Gider vergileri Kanunundu bâzı deği
şiklikler yapılmasına ve akar yakıtlardan alınan 

Hazine hissesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununun 4 ncü maddesine 25 . 6 . 1964 tarihli ve 
482 sayılı Kanunla eklenen (m) fıkrasının 1 nu
maralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«1. Halı veya kilim imalinde kullanılmak 
üzere teslim edilen ikibue.uk metrik numaraya ka
dar (2,5 dâhil) strayhgarn iplikleri vergiden 
müstesnadır. 

Bu istisna. Kurumlar Vergisine veya beyan 
esası üzerinden Gelir Vergisine tabi olup halı ve
ya kilim imal eden veya ilk maddesini vererek 
halı veya kilim imal ettirenlere veya halı veya ki
lim imalâtçılarına satmak üzere müstahsıldan ip
lik alan tüccara veya aynı konularla iştigal eden 
kooperatiflere ve ceza ve ıslah evleri atelyelerine 
yapılan teslimler hakkında uygulanır.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi
ne 482 sayılı Kanunla eklenen (m) fıkrasının 
I I numaralı bendinin sonuna aşağıdaki hüküm ve 
sözü edilen fıkraya IV numaralı bend ilâve edil
miştir : 

«Muaflık belgesini haiz iplik tüccarlarından, 
müstahsilin bağlı olduğu vergi dairesinin salâ
hiyet hudutları dışında kalan yerlerde ticari fa
aliyette bulunanlar, bu bilgileri ihtiva eden be
yannamelerini bağlı oldukları vergi dairesine ver
mekle beraber, bü beyannamenin bir örneğini 
müstahsilin bağlı olduğu vergi dairesine aynı sü
re içinde gönderirler.» 

Geçici Komisyonun Kabul ettiği metin 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlardan alt-
nan Hazine hissesinin kaldırılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 1 nci madde aynen katoul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

«IV - Bu istisna yukarıda yazılı I numaralı 
bendde sayılanlar dışında kalan halı veya kilim 
imalâtçıları hakkında da uygulanır. 

Bu imalâtçıların, imalâtta bulundukları il ve 
ilce vergi dairesi tarafından muaflık belgeleri ve
rilir ve kayıtları tesis olunur. 

Ancak, bu nevi halı veya kilim imalcileri Ver
gi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak, şek
li ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tesbit edile
cek basit bir imalât defteri tutmaya ve iplik alış
ları ile halı veya kilim satışlarını faturalarla tev
sik etmeye mecburdurlar. 

Defter tutmıyan veya alış ve satışlarını tevsik 
edemiyen halı veya kilim imalâtçıları, vergisiz 
olarak aldıkları ipliklere ait İstihsal Vergisini 
Ödemekle yükümlüdürler. Bunlar adına yapıla
cak tarhiyat hakkında Vergi Usul Kanunu hü
kümleri tatbik olunur. 

Bu bend gereğince vergisiz iplik teslim alan
ların muaflık belgeleri ve faturaları hakkında yu
karıda yazılı I I numaralı bendin ikinci, üçüncü 
ve beşinci fıkraları hükümleri uygulanır.» 

MADDE 3. — Aynı kanuna bağlı I numaralı 
ilk istihsal maddeleri tablosunun 2/C pozisyonu 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

C) Sair madenler sanayii grupu: 
a) Sair madenlerin istihsal müessesesinde 

imal edilen sâf veya karışımlı külçe, sıvı, çubuk, 
levha, boru, profil ,pul, şerit, tel, toz ve yaprak 
şeklindeki bilûmum mamulleri (Nevileri Maliye, 
Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarınca tesbit olunan 
değerli madenler hariç.)... % 30. 

b) Yukarıda (a) bendinde yazılı şekillerdeki 
kurşun mamulleri... % 15». 

MADDE 4. — Aynı kanuna bağlı I numara
lı tablonun 15 . 2 . 1963., 25 . 6 . 1964 tarihli 
ve 187 ve 482 sayılı kanunlarla değişik 2/D po
zisyonunun (i), (ii) fıkraları ile (iii) fıkrasının 
(a), (b) ve (c) bendleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«D) Akar yakıtlar : 
Petrol ve şist yağları (ham yağlar hariç), 

esas unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol ve
ya şist yağını ihtiva eden: 

i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santi
grat dereceden aşağı olan hafif yağlar (1 Kg. 
S. den 60 kuruş.) 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet M'eelisinm kabul ettiği metin 

ii) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 san
tigrat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat 
dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat derece 
ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye ka
dar zayiat dâhil % 65 ten fazlası lakattur eden 
orta yağlar (! Kg. S. den 29 kr.) 

iii) Kapalı kabda alevlenme noktası 55 san
tigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağlar : 

a) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası ta-

kattur edenler (1 kg. S. den 33 kr.) 
b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubul madan lakattur (iden kısmı 

% 80 den az olanlar : 
aa) 4 numaralı fuel-oil (1 kg. 8. den 27 kr.) 
bb) 5 ve 6 numaralı fuel - oil (A. S. T. M. 

standartlarına göre «Pensky - Martens kapalı kab 
usulü» ile iştial noktası 55 santigrat dereceden 
aşağı ve aynı zamanda A. 8. T. M. standartla
rına göre, seybolt ihıiversal viskozitesi 37,8 san
tigrat derecede 150 saniyeden yüksek bulunan
lar) (1 kg. S. den 4 kr.) 

e) Makina yağları, petrol bitünıeui (petrol 
asfaltı), tortular ve katranlar % 30 

MADDE 5. -— Aynı kanuna bağlı 1 numa
ralı tablonun. 10/E pozisyonunun sonuna aşağı
daki fıkra eklenmişti i-. 

«Pamuk iplikleri üzerinde, kendileri veya 
başkaları hesabına yapılan hası İlama işi de bi
tim işi sayılmaz.» 

MADDE 0. - - Bakanlar Kurulunca, Gümrük 
kanunlarının verdiği yetkiye istinaden akar ya
kıtların Gümrük Vergisi nisbetlerinde gerekli 
indirimlerin yapılması halinde, Ticaret ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarının muvafık 
mütalâası ve Maliye Bakanlığının teklifi üzeri
ne, 0802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 
I numaralı ilk istihsal maddeleri tablosunun 2/D 
pozisyonundaki akar yakıtların vergileri, bu in
dirim nisbetini, geçmemek üzere artırılabilir. 

• 
'MADDE 7. - «802 sayılı Gider Vergileri 

Kanununun 4 ncü maddesinin (k) fıkrası kaldı
rılmıştır. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edil
mişti r. 

'MADDE 6. •-- Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen b' ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kaibul edilen 7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metili 

MADDE 8. — 28 . 2 . 1957, 24 . 12 . 1958 
taıihli ve 6933, 7179 sayılı kanunlar, aşağıdaki 
geçici madde hükmü mahfuz kalmak üzere, yü
rürlükten kaldırılmıştı r. 

GEÇİCİ MADDE — 6933 sayılı Kanunun 
tatbikatından doğan ihtilâflar, aynı kanundaki 
esas ve usuller dairesinde, anılan kanunun 13 
ncü maddesi gereğince teşkil edilmiş bulunan 
hakem heyeti tarafından halledilir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

5 — 
Geçici Komisyonun, kabul lettiği metin 

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kalbul edilen 8 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi Genıel 
Kurulunca kabul edilen geçici madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kalbul edilen 9 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

• ^ » I 
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