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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

M l i f 

118 nci Birleşim 

İS . 7 . 196S Perşembe 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

Sayf* 
509:510 

510:511 

512 

4. — Demeçler ve söylevler 512 

1. — Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin; 
A. P. Grupu adma, partilerin seçime gir
diği ve propaganda yarışma çıktığı bir 
devrede Anayasa Mahkemesinin verdiği 
kararda, davacı üç partiden yalnız birisi
nin adını yazması, diğer ikisinin adını 
yazmamasının adalet ile kabili telif ol
madığını tesbit ve tescil etmek maksadiyle 
demeci. 512:513 

2. — Uşak Üyesi Kâmil Coşkunoğ-
lu'nun; usul hakkında Hatay Üyesi Mus
tafa Deliveli'nin itirazının yanlış olduğu
nu, mahkeme kararlarında dâvayı önce 
açan davacının isminin yazılması gerekti
ğini belirten demeci. 513 

3. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'-
nun, geçen birleşimde, gündem dışı yap
tığı konuşmasının, C. H. P. Grup Başkanı 

Sayfa 
Mehmet Hazer tarafından, söylemediği 
sözler ilâve olunarak, mânasından uzak
laştırıldığını, mesnetsiz ve gerçekle ilgisi 
bulunmıyan kendilerine ait fikir ve söz
lerin kaynak kabul edilerek basın ve Dev
let Radyosu ile umumi efkâra duyurulma
sının doğru olmadığına dair demeci. 513:514 

4. — Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, Fet
hi Tevetoğlu'nun Senatoya geldiği günler
den beri ayırıcı bir politikanın mümessili 
olarak görüldüğünü söyliyerek kendisinin 
haksız yere C. H. P. ne komünistlik itha
mında ısrar etmesi dolayısiyle sürçü li-* 
san olarak Rıfat öztürkcine'ye hitaben 
sarf ettiği sözlerin zabıtlardan çıkarılması
nı istiyen demeci. 515:516 

5. — Kocaeli Üyesi Rifat özden'in, ka
nunlarımızın komünizmi yasak etmesine 
rağmen, organize bir kuvvet olarak faa
liyet gösteren bu cereyana karşı uyutucu 
tedbirlere müracaat ederek değil, kürsü
lere kadar bu meseleyi getirerek milleti ten
vir ve ikaz etmenin bir vazife olduğunu be
lirten demeci. 516:517 



Sayfa 
6. — Trabzon Üyesi Şevket Buladoğlu'-

ıuın, içişleri Bakanlığına bağlı Sivil Sa
vunma Teşkilâtının bugünlerde istanbul'
da alacağı sivil savunma tedbirlerinin 
iktisadi ve turizm bakımından yapacağı 
tesirlerin Hükümetçe düşünülüp düşünül
mediğini belirten demeci. 517 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 517,526 

1. — 6802 sayılı Gider Vergisi Kanu
nunda bâzı değişiklik yapılmasına ve 
akar yakıtlardan alman Hazine hissesinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/791, Cumhuriyet 
Senatosu 1/588) (S. Sayısı 668) 517:519,550: 

552 
2. _ 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununa muvakkat bir madde eklenme
sine dair kanun teklifinin daha önce Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 3 er üye alınmak suretiyle 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair Malî ve iktisadi İşler Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi (Millet Mec
lisi 2/477; Cumhuriyet Senatosu 2/187) 

3. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 6854 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1 nci maddesi ile 2 nci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki tasarının önemine binaen biran 
evvel kanunlaşmasını teminen halen Malî 
ve iktisadi işler ve Bütçe komisyonların
dan kurulu Geçici Komisyonda görüşül
mesi hakkında Malî ve iktisadi tşler Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi (Millet Mec
lisi 1/715; Cumhuriyet Senatosu 1/602) 

526 

526: 
527 

6. — Görüşülen işler 519,527 

1. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sa
yılı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı 
kanunlarla değiştirilmiş bulunan cetvelin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 2/676; Cumhuriyet Senatosu 
2/163) (S. Sayısı : 655) ' 519:526 

Sayfa 
2. _ 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununun 93 ncü maddesinin sonuna bir 
bend eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
nin Millet Meclisince kal/tıl olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 2/757; Cumhuriyet 
Senatosu 2/168) (S. Sayısı : 666) 527 

3. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l ) ve (A/3) sayılı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/883; Cumhuriyet Senatosu 1/601) 
(S. Sayısı : 688) 527:532.553-5^5 

4. — Orman Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/549; Cumhuriyet 
Senatosu 1/594) (S. Sayısı : 683) 532:538 

5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı teşkilât ve memurları Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren 4258 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi ile 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısının Milllet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet ^Senatosu Sosyal isler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/856; Cumhuriyet Senatosu 1/575) 
(S. Sayısı : 687) 538 :54() 

6. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına ve Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne olan borçlarının tasfi
yesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/817; Cumhuriyet Sena
tosu 1/589) (S. Sayısı : 678) 540:541 

7. — 3 . 4 . 1962 gün ve 789 sayılı Maa
rif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncıı 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin Milelt Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/310; Cum
huriyet Senatosu 2/1799) (S. Sayısı : 679) 541: 

543^556:557 
8. — 5539 sayılı Karayolları Genel Mü

dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik-
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Sayfa 
lik yapılmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaş
tırma ve imar ve İskân ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/640; Cumhuriyet Senatosu 1/591) (S. 
Sayısı : 675) 54:5:544 

9. — Emekli sandıkları ile Maluliyet, 
İhtiyarlık ve ölüm Sigortaalrı kanunları
na tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkın
daki 5 . 1 . 1961 tarihli ve 228 sayılı Ka
nunun 6 ııcı maddesine bir fıkra ve ge
çici madde eklenmesine dair kaim tekli
finin Millet Meclisince kabl olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İskân, Sosyal İşler, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 2/786; 
Cumhuriyet Senatosu 2/166) (S. Sa
yısı : 680) 544:545 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 

Sayfa 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/870; Cumhuriyet 
Senatosu 1/598) (S. Sayısı : 682) 545:547 

11. — 3611 sayılı Bayındırlık Bakan
lığı teşkilât ve vazifelerine dair Kanu
nun 26 ncı maddesinin kaldırılması ve bu 
kanuna üç madde eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısdınm Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/842; Cumhuriyet Senatosu 1/586) 
(S. Sayısı : 685) 547 :548 

12. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nunun bâzı maddeelrinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler ile bâzı fıkra
lar eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
rapora (Millet Meclisi 1/798; Cumhuriyet 
Senatosu 1/573) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 974) (Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 669) ' 548:549 

• — ^ 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu; Hâkimler 
Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna bağlı ve 7168 
ve 45 sayılı kanunlarla değiştirilmiş bulunan 
cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Milî Savunma Komisyonuna da gitmesi lüzu
munu ifade eden ve Genel Kurulca kabul edi
len önergesinin basma yanlış aksettiğini beyan 
ile hakiki durumu açıkladı. 

Kars Üyesi Sırrı Atalay; Hâkimler Kanu
nuna ek 5017 sayılı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 
sayılı kanunlarla değiştirilmiş bulunan cetve
lin değiştirilmesine dair kanun teklifinin, Millî 
Savunma Komisyonuna havalesinin İçtüzük hü
kümlerine uygun olmadığı ve havalesinin hü
kümsüz sayılması gerektiğini bildirdi. 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu; Adapa-
zarı'nda yapılan öğretmenler Federasyonu top
lantısına temasla, daha evvel aynı mahalde 

yapılan acık oturuma Hükümetin dikkatini 
çektiğini, toplantıya siyasi bir hava verildi
ğini ve birtakım hâdiseler olduğunu gazeteden 
parçalar okuyarak izah etti. 

Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ; Belçika kömür 
ocaklarında çalışan Türk işçilerinin duru
munu izah etti ve alınacak tedbirleri belirtti. 

Kars Üyesi Mehmet Hazeıv Adapazarı'-
nda yapılan Öğretmenler Federasyonu toplan
tısı konusunda açıklamalarda bulundu ve vâki 
isnadın yerinde olmadığını ifade etti. 

İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz; öğretmen
leri her türlü şaibeden tenzih ettiğini ve on
ların siyasi cereyanlara sürüklenmemesi husu
sunda bütün partilerin elbirliği yapması gerek
tiğini söyledi. 

İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine; Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in şahsına vâki hakareti cevapladı. 
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1965 yılı Bütçe Kanununun T. B. M. Meclisi 
ödenek ve yolluklariyle ilgili maddelerine ko
nan bir kısım tahsisatın Anayasaya aykırı 
bulunduğuna dair Anayasa Mahkemesi Başkan
lığı yazısı okundu, bilgi edinildi. 

Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna 
bağlı 7168 ve 45 sayılı kanunlarla değiştirilmiş 
bulunan cetvelin değiştirilmesine dair olup Millî 
Savunma Komisyonuna havalo edilen kanun 
teklifinin komisyonda süratle görüşülmesi hak
kındaki önergesi okundu. 

Başkan; komisyon çalışmalarının zamanla 
talıdidedilmiyeceğini ve önergede ileri sürülen 
hususların Başkanlığın da temennisi olduğunu 
bildirdi. 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Ka
nuna bir ek madde eklenmesine; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve Av
rupa Parlâmentosu Heyeti tarafından, Türkiye 
ile Avrupa Ekonimik Topluluğu arasında bir 
ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli An
kara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 nci fık
rasının uygulanmasına ilişkin olarak kabul edi
len metnin onaylanmasının uygun bulunduğuna; 

Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabrikası 
tamirhanesine ait kerpiç binada 26 . 1 . 1949 
gecesi çıkan yangın neticesinde Hazine lehine 
doğan alacağın affına; 

«Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî Tem
silcilerinin ve Milletlerarası Personelin Statü
leri hakkında Andlaşma» ve Eki mektupların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna; 

Toplum Zabıtası kurulmasına ve, 
îl özel idarelerinin ve belediyelerin gelir

lerinden pay ayrılmasına dair mevcut kanun
lardaki bâzı maddelerin değiştirilmesine, bâzı< 
maddelerin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve teklifleri görüşüldü ve kanunlaşmaları kabul 
edildi. 

6802 sayılı Gider Vergisi Kanununda bâzı} 

değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlardan; 
alman Hazine hissesinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısının görüşülmesi bitirildi ve tasarı 
açık oya sunuldu. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 93 neü maddesinin sonuna bir bend eklen
mesi hakkındaki kanun teklifi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

15 Temmuz 1965 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşime, saat 14,23 te, son 
verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Fikret Turhangü 

Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

Kâtip 
Bolu 

Sırrı TJzuvlıasanoğlu 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Teklifler 

1. — 506 sayılı Kanunun 118 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/846, Cumhuriyet Senatosu 2/184) (Sosyal İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

2. — 5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün 
ve 42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni (Millet Meclisi 2/287; Cum
huriyet Senatosu 2/185) (Millî Savunma, Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonla* 
rina) 

Raporlar 

1. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun .a-
sarsmm Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/458; Cumhuriyet Senatosu 
1/593) (S. Sayısı : 676) 

2. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu İçişleri Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/648; Cumhuriyet Senatosu 1/592) (S. Sayısı : 
677) 
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3. — Emekli sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 
tarihli ve 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, 
Ulaştırma ve îmar - İskân, Sosyal İşler, Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2/786; Cumhuriyet 
Senatosu 2/166) (S. Sayısı : 680) 

4. — Kurtuluş Savaşma iştirak edip emsal
lerine nazaran üstün hizmet gören Mustafa Ko-
nur'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Milelt Meclisi 2/742, Cumhuriyet Se
natosu 2/164) (S. Sayısı : 681) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhurivet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/870; 
Cumhuriyet Senatosu 1/598) (S. Sayısı : 682) 

6. — Orman Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/549; Cumhuriyet Senatosu 1/594) (S. Sayı
sı : 683) 

7. — Millî Mücadele kahramanlarından Tel
grafçı Manastırlı Hamcli efendi eşi Hasibe Mar-
tonaltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair 17 , 9 . 1963 tarihli ve 310 sa
yılı Kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 

1/676, Cumhuriyet Senatosu 1/563) (S. Sayı
sı : 684) 

8. — 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teş
kilât ve vazifelerine dair Kanunun 26 ncı mad
desinin kaldırılması ve bu kanuna üç madde 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1/842, Cumhuriyet Senatosu 
1/586) (S. Sayısı : 685) 

9. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun geçi
ci 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonalrı raporları 
(Millet Meclisi 1/710, Cumhuriyet Senatosu 
1/578) (S. Sayısı : 686) 

10. —- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilât ve memurları Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/856, Cumhuriyet Senatosu 1/575) (S. Sa
yısı : 687) 

11. — 1965 yılı Bütçe Kanununa, bağlı 
(A/ l ) ve A/3) sayılı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
(1/883; Cumhuriyet Senatosu 1/601) (S. Sa
yısı : 688) 

12. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sajnlı 
Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla 
değiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/676, Cum
huriyet Senatosu 2/163) 

. . . > . . . >©-< ...... 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : A. NAOt ARI (KırMareU), S u n üzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — '118 nei Birleşimi açıyorum. 

3. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yokl ara a yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

• i. — Hatmj Üyesi Mustafa Deliveli'nin, 
A. P. Gurupu adına, partilerin seçime girdiği ve 
propaganda yansına çıktığı bir devrede Anaya
sa .Mahkemesinin verdiği kararda davacı ile par
tiden yalnız birisinin adım yazması, diğer ikisi
nin adını yazmamasının adalet ile kabili telif ol
madığını tesbit ve tesc/İl etmek maksadiyle de
meci. 

BAŞKAN — Zaibtı salbık hakkında Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Mustafa Deli veli, 
buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ fiRITPU ADINA MUS
TAFA DELİVELİ (Hatay) — Muhterem Re
isim, sayın arkadaşlarım, zftptı salbık hakkında 
söz almamızın nedenini biraz sonra izah ettiğim 
zaman bütün arkadaşlarım anhyaeaklardır. Bi
zim Anayasamıza ve Anayasa ile bağlı olan mü
esseselere saygımız, sevgimiz ve itaatimiz şahsan 
ve parti olarak mevcuttur. Anayasa ile kurul
muş olan müesseselerin 'bir partinin veya şahsın 
ona sevgisi, saygısı ve itaati mevcudolduğu ka
dar aynı müesseselerin adaletin hükmünü yeri
ne getirirken saygıyı sevgiyi ve alâkayı göster
mesi lâzımdır. 

Sevgili arkadaşlarım, «bir saatlik adalet bin 
yıllık ibadetten evlâdır» sözünü hatırlarsınız, 
daha sonra adalet mülkün temelidir. Adalet yal
nız mülkün temeli değildir. Adalet hukukun te
meli ve bizim memleketimizde adalet bu rejimin 
temelidir. Nerede adaletsizlik varsa orada bu te
mel yıkılmıştır. Şimdi adaleti mülkün temeli, 
hukukun temeli rejimin temeli olarak kabul et

tiğimiz bir memlekette bir kararın esbabı nmci-
besinde, adaletsizlik demiyeoeğim ama ona yakın 
bir tarafgirlik görmekteyiz. Bunun için sizi ra
hatsız ettim huzurunuza, çildim, konuşuyorum. 

Arkadaşlar, adalet rejimin temeli dedik. Bıı-
memlckette eğer adalet olursa rejim payidar 
olur. Bu memlekette adalet olmazsa bu rejim
den, bu Anayasadan ve bugünkü nizamdan bir 
şey beklemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ama 
görüyoruz ki, bu Anayasanın teminatiyle bütün 
milletin, memleketin, vatanın bütün ferdinin ve 
fertlerinin ve müesseselerinin saygısını, sevgisi
ni ve hattâ taparcasına ona bağlılığını, itaatini 
kendi üstlerinde toplamak istiyen, Anayasa. Mah
kemesinin bir kararı gelip okunuyor. Anayasa 
Mahkemesinin kararını dün okudular. Yalnız da
vacısı bir dâva dolayısiyle Cumhuriyet Halk 
Partisi Başkanı Sayın İsmet înönunün yaptığı 
müracaatı, yalnız onu davacı göstermiş onun 
haricinde iki partinin dâvacılık sıfatını içine 
koymamıştır. Evet, Anayasa Mahkemesi Jayü-
seldir. Anayasa Mahkemesinin usul meselesine 
karışacak değiliz. Ama, bizim bildiğimiz bir 
usul, bir hukuk usulü değil 'bir mantık usulü 
vardır, izan usulü vardır, bir insaf usulü var
dır. Bu insaf usulünün içinde davacısının da, 
dâvâlısının da yerleri gösterilmesi lâzım. 

Ben Cumhuriyet Halk Partililer için hiçbir 
şey .söylemiyorum.. Ama, diyorum ki, iki tane 
parti, Millet Partisi ve Adalet Partisi de dava
cı. Ey Anayasa Mahkemesi, sen bu dâva için 
karar verirken - yalnız esbabı m ucubesi, bir ka-
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rarm gerekçesi adaleti ifade etmez arkadaşlar - 1 
başından sonuna kadar bir kararın yazılışı dahi 
adalet ifade eder, eğer, siz bir davacının birisi
nin ismini büyük, diğerinin ismini küçük yazar
sanız veya birisinin şu veya bu şekilde alınacağı 
tarzda bir karar tesbit ve tescil ederseniz vatan
daş üzerinde, veya kararın alâkalısı üzerinde iyi 
tesir bırakmaz. Ama, o halde bir karar üzerinde 
bu kadar biz dururken, Anayasa Mahkemesi gi
bi en yüksek bir müessese, bu memleketin reji
minin ona bağlı olduğu bir müessese üç davacı
dan yalnız birisinin ismini yazar, ikisinin ismi 
yoktur ve nerede yazmaz arkadaşlar? Bugün se- I 
çim sathı maliline girildiği bir gün de, partilerin 
propaganda için yarışa çıktığı bir devrede, iki 
partinin ismini yazmaz. Yalnız birinin ismini 
yazarak, dâvayı tescil ve tesbit ettim, hükme 
bağladım ve size gönderiyorum der. işte bu kıs
mının gerekçesi ile, münderecatı ile, adalet il o 
kabili telif oLmıyan kısmını ıteslbit ve tescil et
mek için huzurunuzda söz aldım. Hürmetlerim
le. (Sağdan alkışlar) 

2. — Uşak Üyesi Kâmil Coşkunoğiu'nun, 
usul hakkında Hatay Üyesi Mustafa Develi'nin 
itirazının yanlış olduğunu, mahkeme kararların
da dâvayı önce açan davacının isminin yazılma
sı gerektiğini bildiren demeci. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğiu, buyurunuz 
usul hakkında (Sağdan neyin usulü sesleri) Ic- I 
tüzüğün 58 nci maddesinde yazılı usul hakkın
da. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen
dim, 'arz edersem neyin usulü olduğu şimdi an
laşılır. Muhterem arkadaşlar, zabtı sabık hakkın
da ne zaman konuşulur, gündem dışı ne zaman 
konuşulur, bunu tüzüğümüz 'halletmiştir. Sayın 
Deli velioğlu'nun konuşması zaptı sabık hakkımda I 
bir konuşma olmaz. Filhakika, Anayasa Mahke
mesinin kararının özeti burada okunmugtur, ama 
zapta yanlış geçmesi gibi bir yanlışlık mev-
zuulbah's değildir. Zabtı sabık hakkındaki ko
nuşma bir oturum evvel yapılan konuşmanın 
zabta yanlış geçmiş olması mülâhazasına müste-
nidolur. Olsa olsa kendisi gündem dışı bir ko
nuşma istiyebilirdi. öyle telâkki edebilirsiniz. I 
Konuya gelince arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğiu öyle telâkki | 
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edileceğine göre bir usulsüzlük olmadığını siz de 
teyidetmiş oluyorsunuz. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ben
deniz usul hakkında arz ediyorum. Şimdi mev
zua gelince arkadaşlarım, hukukçu arkadaşları
mız bilirler, dâvayı kim evvel açmışsa, davacı 
odur... (Sağdan, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğiu usul hakkın
da rica edeceğim. Siz zaptı sabık hakkında gün
dem dışı yapılan konuşmalar hakkında söz söy
lemeyin. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Rfen
dim, usul hakkında konuşuyorum. 

BAŞKAN — Usul değil. Anayasa Mahke
mesi kendisini savunur gerekirse, Lütfen usul 
hakkında konuşmanızı istirham edeceğim. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Mü
saade ederseniz konuşmamı bitireyim, eğer sözü
mü kevsecekseniz kesin ama müsaade buyur un 
sözlerimi bitireyim. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmiyorum, usul 
hakkında, tüzüğün size vermiş olduğu haklar 
dairesinde konuşmanıza devam ediniz. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun mevzuu bitireyim. Cümlemi biti
reyim, ondan sonra usul hakkında olup olmadı
ğını anlıya caksmız. (Sağdan gürültüler) Arka
daşlar, ben usul hakkında konuşuyorum, buraya 
gelen yazının zapta yanlış geçmesi bahis konusu 
değildir. Bir mahkemeye açılan dâvada, dâva 
evvelâ kimin tarafından açıldıysa davacı odur. 
Onun ismi yazılır. Mahkeme hükmü burada mü
nakaşa edilemez. Geçmişin zihniyetini yeniden 
hortlatmıyalım. (Sağdan gürültüler, soldan al
kışlar) 

3. — Samsun Üyesi Fethi T ev et oğlu'nun, ge
çen birleşimde gündem dışı yaptığı konuşması
nın C. H. P. Grup Başkanı Mehmet Hazer tara
fından söylemediği sözler ilâve olunarak, mâna
sından uzaklaştırıldığını, mesnetsiz ve gerçekle 
ilgisi bulunmıyan kendilerine ait fikir ve sözle
rin kaynak, kabul edilerek basın ve Devlet radyo
su ile umumi efkâra duyurulmasının doğru ol
madığını ifade eden demeci. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Zaptı 
sabık hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında Sayın Te-

vetoğlu buyurun. 

F E T H İ TEVBTOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, dün huzurunuzda bir 
meslek teşekkülüne politika sokulmaması maksa-
diyle yaptığım gündem dışı konuşana C. H. P. 
Grup Başkanı Mehmet Haz er tarafından söyle
mediğim, kullanmadığım sözler ilâve olunarak 
mâna ve medlulünden uzaklaştırılmıştır. Dün 
akşamki radyo yayını ve bugünkü Ulus, Cumhu
riyet gazeteleri başta olmak üzere 'bâzı basın 
organları bunun tutanaklardaki gerçek sözleri
ni değil de Mehmet Hazer'in izafe ve ifade ettiği 
kasıt ve mânayı mesnet almışlardır ki, bu haksız
lığın bertaraf edilmesi için 1 - 2 dakika yüksek 
huzurunuzu tekrar işgal etmek zorunda kaldım. 

Isıtan, Hazer, Alpaslan ve Atalay beylerin 
tehevvürlerine ve bana oturdukları yerden sözle 
sataşmalarına sebebolan bir solcu öğretmen lâfı 
ve tâbiri benim değildir. Huzurunuzda okudu
ğum gazetenin ifadesidir. Benim, bu sözün ba
şında Hürriyet Gazetesinin ifadesine göre tavzi
hini kullandığım, zabıtlarda aynen kayıtlıdır. 
Ben aynen şunları da söylemişimdir: Ben hiç 
kimseye şu veya hu şekilde bir isnatta bulunu
yorum. Ben burada gazeteye intikal eden ve 
üzerine eğilmmesi gereken bir mühim hâdiseyi 
daha önce de işaret ettiğim ıbir mühim hâdiseyi 
getiriyor, Hükümetin dikkatini çekiyorum. Bu 
benim hem hakkım hem de vazifemdir. Sayın 
arkadaşlar, 'ben bu Yüce kürsüden yapılacak se
viyeli, vatan ve milletimizin hayrına her fikir 
tartışmasını daima toleransla ve memnuniyetle 
karşılarım. Fakat Sayın Başkanvekilinin benim 
konuşmam sırasında haksız, yersiz sataşmalariy-
le konuşmamı kesenlerden birine cevabi ketnuş-
na yaptırmış olmaları tüzüğe ve geleneğe aykı
rıdır. Şiddetle kızmış C. H. P. Grupu Başkanı 
Hazer konuşmasında 'bir arkadaşımıza aynen 
«senin kafan o kadar alır, okumazsın, yazmaz
sın» ve bir diğerine do <-0. H. P. senin gibi ap
talları yetiştirdi» diyecek kadar Parlâmento 
âdabiyle bağdaşamaz el faz kullanmıştır. Hazer'-
in bana karşı konuşmasında tutanağa aynen ge
çen hilafı hakikat sözleri aynen şunlardır. «Delil
siz, vesikasız hükümsüz, kendisi gibi düşümni-
yenlerin solcu, gerici, komünist, Tevetoğlu gibi 
düşünmiyen herkes komünist, Tevetoğlu gibi I 
düşünmiyen herkes solcu, bu nasıl kafa?» «Yine I 
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C. H. P. Milliyetçidir. C. H. P. nin Genel Baş
kanının bir tarafta malı mülkü var dersiniz, di
ğer taraftan komünist dersiniz, bu nasıl kafa, 
nasıl anlayış?» Yine aynen devam ediyor «Me
muruna komünist dersiniz, öğretmenine komü
nist dersiniz, toptan bir partiye komünist dersi
niz. Böyle bir vatan olabilir mi?» Tecrübeli me
deni bir politikacı dikkat ve sükûnetle bizi dinle
miş olur veya tutanaklardaki sözlerinizi tetkik 
buyurursa konuşmamda delilsiz vesikasız hü
kümsüz kendim gibi düşünmiyenlere solculuk, 
hele gericilik ve hele hele komünistlik izafe etti
ğime dair tek bir kelime bulamaz. C. H. P. mil
liyetçiliği, bu parti Gctnel Başkanının mal ve 
mülkü ve hele kendisine komünist dendiği ko
nuşmamda ve zabıtlarda asla mevcut değildir. 
Bu gerçek karşısında Mehmet Hazer'in fevrî ko
nuşması muallâkta kalmaktadır. Partilerini en 
ağır şekilde itham etmişlerin A. P. safhasında 
bulunmayıp bizzat kendi aralarında olduğunu 
arzu buyururlarsa vesikasiyle Hazer'e gösterebi
lirim. 

Ben konuşmamda yalnız iki C. H. P. Millet
vekillerinin adını öğretmenler Kongresinde yap
tıkları siyasi konuşmaları andım. Yalnız bu 
meslek teşekkülünün siyasi faaliyetler dışında 
tutulmasını belirttim. Yoksa, Şükrü Koç'un da
hî solcu olup olmadığından bahsetmedim. Ben 
bu siyasinin ve her çeşit siyaset adamının hangi 
partiden olursa olsun meslek teşekküllerine mu
sallat olmamalarını istedim ve istiyorum. Şayet 
Mehmet Hazer dünkü konuşmanın dışında ben
den ayrıca Şükrü Koç'un solculuğuna dair delil 
ve vesika ve hüküm istiyorsa kendisine söyliye-
ceklerim vardır. Bizim çabamız vaktiyle öğret
men bulunmuş bir siyasinin kendisine ait gölge

leri bugün vatansever öğretmenler teşekkülüne 
düşürtmemektir. Komünizmin karşısındaki bü
tün öğretmenlerimizin ve arkadaşlarımızın bu 
gerçeği takdirle karşılayıp hassasiyetimize hak 
verip katılacakları şüphesizdir. Söylemedikleri
miz izafe ve ifade olunarak bizim yüzbinlerce 
vatansever Türk öğretmenine solcu dediğimiz 
boş çabasına kapılmasın ve bu mesnetsiz ve ger
çekle ilgisi bulunmıyan kendilerine ait fikir ve 
sözler de kaynak kabul edilerek basında ve hele 
Devlet radyosunda bütün umumi efkâra yayın 
yapılmaısm. 

Saygılarımla. 
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etmek mecburiyetindeyim ve şimdiye kadar si
yasi hayatımda asla kullanmadığım dün maale
sef bir süreü lisan olarak arkadaşımın haksız ye
re C. H. Partisine komünistlik ithamında ısrar 
etmesinden dolayı sayın öztiirkçine'ye maalesef 
ağzımdan hiç arzu etmediğim, hiçbir zaman si
yasi hayatımda, hususi hayatımda kullanvtâdı-
ğım bir kelime çıkmıştır. Onun zabıtlardan çı
karılmasını ve bir Parlâmento nezahati, nezake
ti hudutları içinde mülâta olunmasını Yüksek 
Heyetinizden istirham ederim. (Sağdan, alkış
lar) Ayrıca •hakikaten üzüntü duydum, bir ar
kadaşa haksız olarak bir partiye, bir teşkilâta 
delilsiz isnatta bulunur komünist der ve bunu 
da bâzı arkadaşlar? şurada, burada fısıltı halin
de tekrar ederse onun muhataplarının reaksiyon
larını haklı görmeniz lâzımdır. Bu vatanı böl-
miyelim, komünistlere ümit vermiyelim, onları 
sevindirmiyelim. Asıl komünistlerin istediği de 
budur. Türkiye'de bir parti komünist, bir teş
kilât komünisttir dediniz mi onlara bayram yap
ma imkânı vermiş olursunuz. Onlara da
vetiye göndermiş olursunuz. Onlara" ümit 
vermiş olursunuz Halbuki Türkiye'de her 
gün sabahta akşama kadar 'komünist, komünist, 
komünist dediniz mi Lenin'in bir sözü var kitap
larda okudum bir •memlekette 'komünizmi yay
mak istiyorsanız orada devamlı olarak komünist 
sözünü söyletin orada komünizmden bahsettirin 
diyor. Bırakın şu komünizmi vardır suç işli-
yen* bir kaç kişi çıkabilir her cemiyette vardır, 
her cemiyette olur, Amerika'da bile vardır bu. 
Takibedilir, hükümetler mahkemeler, savcılar 
takibederler. 
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4. — Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, Fethi Te-

vetoğlu'nun Senatoya geldiği günden beri ayı
rıcı bir politikanın mümessili olarak görüldüğü
nü söyliyerek kendisinin haksız yere C. H. P. ne 
komünistlik ithamında İsrar etmesi dolayısiyle 
sürçü lisan olarak Rifat öztürkçine'ye hitaben 
sarf ettiği sözlerin zabıtlardan çıkarılmasını is-
tiyen demeci. 

MEHMET HAZER (Kars) — Zaptı sabık 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer zaptı sabık hak
kında mı? Buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar kısa konuşacağım, evvelâ Tevetoğlu 
arkadaşımızın bu Parlâmentoya geldiği günden 
beri takibettiği ve matbuatça, efkârı umumiye-
ce belli olan tutum ve davranışları.. 

FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Zaptı 
sabık hakkında konuşacak Reis Bey. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Onun lû-
gatmda solculuğun ne mânaya geldiğini hepiniz 
bilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın üyelerin sükûnetle dinle
melerini istirham edeceğim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bir ta-
taraftan sükûnetle dinleme tavsiyesinde bulunan 
arkadaşımızın daha sözlerimin başında gösterdi
ği tepkiyi dikkat nazarlarınıza arz ederim. Bu 
arkadaşımız Yüksek Heyetinize geldiği günden 
beri maalesef ayırıcı bir politikanın mümessili 
olarak görülmüştür. Onun için onun ağzından çı
kan her kelimenin altında bir mâna aramak mec
buriyetindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, müdahale et
meyiniz. 

FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Ama 
bu şekilde konuşamaz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Konuşur efendim. 
FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Ben de 

söz isterim. 

BAŞKAN — Gelecek birleşimde zaptı sahr.k 
hakkında zatıâlinize de ayrıca söz veririm efen
dim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Ayrıca 
bir hususu Yüksek Heyetiniz huzurunda tavzih 

Yalnız bir şeyi kabul etmeye mecburuz ar
kadaşlar. Bugünkü siyasi ortamda fikirler mü
nakaşa edilecek, yazılacak, ihtiyaçlar dile ge
tirilecektir. Buna tahammül etmek lâzımdır. 
Millî vahdeti, millî beraberliği sağlam tutarsak 
bu cereyanlar, bu tehlikeli cereyanlar zararsız 
hale gelebilir. Ama onlara yol açar ikiye parça
larsak onlar aradan yarıp geçer hem sağa çarpar, 
hem sola çarpar arkadaşlar. 

îşte Türk Milletinin temsilcileri olarak bu 
tehlikeye beraberce dikkat etmeliyiz've buna-be
raberce teşhis koyup beraberce çare bulmalıyız. 
Bütün iddialarımız, bugüne kadar düşündükle
rimiz, heyecanlarımız bunun içindir, hassasi
yetim bunun içindir. 
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Dün arkadaşlar, gayrı ihtiyari söylediğim 

sözler sadece bir partiye komünist dendiği için
dir. (A. P. sıralarında «yok öyle bir şey» sesleri) 

«Komünist» diyenlere söylüyorum. 
BAŞKAN — Sayın senatörler; rica ederini 
MEHMET HAZER (Devamla — Binaen

aleyh; zaptı sfabık hakkında bir konuşma vesilesi 
ite Tevetoğlu arkadaşıma tekrar bir şeyi hatır
latmak istiyorum. Bizi birbirimize düşürecek 
ımetodlardan, usullerden ayrılalım. (Sağdan, hep 
berajberiz sesleri) Tehlikeleri 'beraber görelim. 
Yarın seçime gideceğiz. Eğer memlekette bir 
kısmı komünist taraftan, bir kısmı Amerika ta
raftarı ölaralk gelirsek Türkiye'nin taraftarlarım 
herkes arar. Milleti ümitsizliğe sevk etmeye 
hakkımız yoktur.. Bu memlekette hamdolsım 
komünistlik yuva kuramıyacaktır, buna. imkân 
bulamıyacaktır. Çünkü; Türk milliyetçiliği Ana
yasanın hükümleri arasına girmiştir. Mülkiyet 
hakkı, miras halkkı teminata bağlanmış bir ülke
de komünizm olmaz arkadaşlar, oJmıyacaktır ve 
hep 'beraber bunun karşısında bulunacağız ve 
Türk Milletinin gelecekleri yarınları, bu millî 
esaslar ve millî hava içinde ilerliyecek, inkişaf 
edecektir. Ben buna inanıyorum, şüphe eden
lerin de buna inanmasını istiyorum. Yüksek 

huzurlarınızda şurada, burada memlekette bö
lücülük yapmak istiyenlere de ihtar ediyorum, 
bu sevdadan vazgeçsinler bu milleti (bölmek ar
zusunu bir tarafa bıraksınlar saygılarımla. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, önü
müzde mevcut gündemde bulunmıyan 12 tane 
kanunun öncelik ve ivedilikle her şeye tercihan 
görüşülmesi hususunda takrir vardır. Yüksek 
Senatonun çalışma süresi çok daralmıştır. 

5. — Kocaeli Üyesi Rifat özdeş'in, kanunla
rımızın komünizmi yasak etmesine rağmen, or
ganize bir kuvvet olarak faaliyet gösteren bu ce
reyana karş-ı uyutucu tedbirlere müracaat ederek 
değil, kürsülere kadar bu meseleyi getirerek 
milleti tenvir ve ikaz etmenin bir vazife olduğu
nu belirten demeci. 

RIFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) —- Benim de kifa
yeti müzakere hakkında 'konuşma hakkım yok 

>mu? 
BAŞKAN — Hay, hay; var efendim, var. 
Ben sayın üyelere hitabediyonım; haklarının 

olmadığını iddia etmiyorum ve iddia edemem 
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de.... Buyurunuz, Sayın Özdeş, zabtı sabık hak
kında... 

Sizden başka bir arkadaşımız da gündem dı
şı söz istemişlerdir. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Cumhuriyet 
Senatosunun muhterem üyeleri; bu naçiz arka
daşınız 'bu memleketin kurtuluşunda ve kurulu
şunda genç yaşından itibaren hissesi olan, eme
ği geçmiş bir arkadaşmızdır. Hâdiseler bize bu
gün ikinci bir İstiklâl Savaşı geçirmekte olduğu
muzun açık delilleriyle doludur. Dünyanın her 
tarafında bu gibi cereyanların önüne geçmek 
için, ikaz yoluna gidenleri susturmak pahasına 
da olsa birtakım uyutucu tedbirlere başvurul
maktadır. Ne dersek diyelim, kanunlarımız bu 
işi yasak etmiştir, demesine rağmen organize 
kuvvetle çalışan ve bu memleketi 'bir Rus vila
yeti haline getirme amacını güden bir komünist 
organizasyonu vardır. Bunu artık açık olarak 

i kürsülerimize getirip memleketin gözünü açmak 
. da vazifemizdir. Kanunen memnu olmak d can ek, 

yok demek değildir. 1938 de 'başlıyan ve donan
maya kadar girip 11 tane fiilî yuva kuran bu 
komünist teşkilât geçirdiğimiz birtakım ahval do-
layısiyle... 

BAŞKAN — Sayın Özdeş; zaptı sabık hak
kında değil, gündem dışı konuşuyorsunuz gibi 
geliyor, bana. 

RİFAT ÖZDEŞ (Devamla) — Burada ko
nuşan arkadaşlarım, dün bu memlekette böyle 
bir şey yoktur; kanunen memnu olduğu için 
yoktur tâbirini kullandığı için söylüyorum. Bu 
memlekette vardır ve bu tâbirler bizi ancak uyut
maktan başka bir işe yaramaz. Bu Amerika'da 
da böyle olmuştur. Savcısı da vardır, mahke
mesi de vardır, fakat dünyada üç şey ispat edi
lemez. Rüşvet, zina ve komünistlik suçu. Ameri
ka mukabil teşkilâtı milyonlarca dolar sarf et
mesine rağmen ancak 'beş senede bir defa etrafı
nı cami 'bir hukuk dâvası halinde mahkemeye ge
tirmek durumundadırlar. Bunun için milleti
mizin ikaz halinde bulunması, tenevvür etmesi 
ve bu tenevvürü hepimiz üzerimize vazife ola
rak kabul edip, masum vatandaşın kâzip iddi
alara kanmamasını temin etmemiz bize Atatürk'
ten vasiyet olan bir dâvadır. Bunun kanunen 
memnu olmasının 'Türkiye'de yok olmasına delâ
let etmiyeceğini bir kere daha bu kürsüden mil
lete haykırmak için söz almış bulunuyorum. 
Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Enver Kök, pirinç istih

lâki ve istihsali mevzuunda gündem dışı, buyu
run efendim. 

ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Gündem yüküü, vazgeçtim. 

6. — Trabzon Üyesi Şevket Buladoğlu'nun, 
İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Teşki
lâtının bugünlerde İstanbul'da alacağı sivil sa
vunma tedbirlerinin iktisadi ve turizm bakımın
dan yapacağı tesirlerin Hükümetçe düşünülüp 
düşünülmediğini belirten demeci. 

BAŞKAN — Sayın Buladoğlu, gündem dışı, 
pasif korunma tatbikatları mevzuu hakkında. 

ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, sabrı
nızı tüketmiyeccğim. 

Bugünlerde büyük şehirlerde ve bilhassa İs
tanbul'da pasif korunma tedbirlerinin alınaca
ğını matbuattan (iğreniyoruz. Bu tedbirleri, 
İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Teşki
lâtının aldığı malûmdur. Bu itibarla, 71.20 sa
yılı Sivil Savunma Kanununun ve onu tadil eden 
85 sayılı Kanunun kısaca savunmanın tarifi ve 
şümulüne işaret edeceğim. 

«Sivil savunma düşman taarruzlarına tabi 
âfetlere (büyük yangınlara karşı halkın can ve 
mal kaybının asgari hadler indirilmesi ve cephe 
gerisi maneviyatının muhafazası maksatiyle alı
nacak her türlü silâhsız, (koruyucu tedbirler ve 
faaliyetleri ihtiva eder.» 

Yine bu kanunun; 24 ncü maddesinde «düş
manın çeşitli taarruzlarına ve radyo aktif ser
pinti tehlikesine karşı alınacak tedbirler için ha-
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zırlıklı bulunmak ve zamanında halkı ikaz ve 
alarm ve her türlü savunma tedbirleri alınır» de
nilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddeler muva
cehesinde pasif korunma tedbirlerinin alınıp 
alınmaması sebebi mâkul veya makul olmadığı 
hakkındaki karar tamamen İçişleri Bakanlığına 
ait bir keyfiyettir Ancak matbuat neşriyatına 
göre nüfusu en fazla olan İstanbul'da pasif ko
runma tedbiri almakla 48 saat bir müddetle bü
yük şehrimizi böyle bir şey içinde bırakmanın 
mümkün olup olmıyacağı hususu ibir gün için bu 
mevsimde bu yıl yine alâkalı Hükümet erkânına 
buradan hatırlatmak isterim. Bilhassa bu mev
simde bu şekilde sivil savunma tedbirlerinin alın
masının muhtelif aksi tesirleri olacağını da Hü
kümete hatırlatmak ieabeder. Bunun iktisadi 
ve'turizm bakımından tesirleri içtimai ve mo
ral bakımından tesirleri olacağı pek tabiîdir. 
Bunları uzun uzadıya izah ederek vaktinizi al
mak istemem. Yalnız bunun fayda ve zararla
rını tesbit ^etmek ve içişleri Bakanlığının ona gö
re hareket etmesi lâzımdır. 

Kaldı ki, ayrıca Anayasamızın kabulünden 
sonra, Anayasanın müessesesi olarak yer alan 
Anayasanın 111 nci maddesine göre, Millî Gü
venlik Kurulu Kanunu kabul edilmiş ve memle
ketin millî güvenlik politikasının yönetilmesi 
bu kurula tevdi edilmiştir. Bu teşekkülce bu hu
susun yani pasif korunma tedbirlerinin alınıp 
alınmıyacağı hususunun da bu kurulca tetkik 
edilmesini Hükümetten sorarız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununda 
bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlar
dan alınan Hazine hissesinin kaldıırlmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/791; Cumhuri
yet Senatosu 1/588) (S. Sayısı : 668) (i) 

BAŞKAN — 6802 sayılı Gider Vergisi Ka
nununun açık oylaması yapılacaktır. Sayın se-

(1) 668 S. Sayılı basmayazı 14 . 7 . 1965 ta
rihli 117 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

natörler Başkanlık Divanınız bir hususu arz ede
cektir. Gündeme girme imkânını sağlamış bu
lunan bütün kanunlar Başkanlık Divanınca 
gündeme alınmıştır ve gündemdedir. Aııcaik usul 
yönünden gündeme almamıyan mevzular hakkın
da gelen kâğıtlar, henüz gelmemiş kâğıtlar, gelen 
kâğıtüara ek kâğıtlar içinde mevcut bâ.zı kanun 
tekliflerinin gündeme alınmasını havi takrirler 
vardır. Bu takrirlerden birisi; gündemde bu-
lunmıyan Siyasi partiler Kanunu ile ilgili bir 
aktarma kanunu teklifidir. 
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Yine gündemde bulunmıyan, Orman Kanu

nuna bir madde efelenmesine mütedair olan ka
nundur. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin gündeme alınması 
istenmektedir. 

Emekli sandıklan ile, ölüm, maluliyet, ihti
yarlık sigortaları Kanununa tabi hizmetlerin bir
leştirilmesi hakkındaki kanun teklifi vardır. 

Yine 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve br 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine mütedair 
Millî Savunma Bakanının bir takriri vardır. 

Sağlık teşkilâtı Kanununun gelen kâğıtlar
dan alınmasına mütedair gerek Bütçe Komisyo
nu Başkanı ve gerekse Sosyal îşler Komisyonu 
Balkanı tarafından bir teklif vardır. 

Avnea Geçici Komisyon Başkanı tarafın
dan, Hidematı vataniye tertibinden maaş bağ
lanması hakkında ve gündeme girmemiş bulu
nan mütaaddit kanunların gündeme alınarak 
görüşülmesi talebi vardır. Ayrıca Adalet Ba
kanının' Millî Savunma Komisyonuna havale 
eden 5017 sayılı Kanunun müzakereve vars'ı ge
len kâğıtlardan takibediyoruz, geldiğini dahr 
tesbit edemedik, ek olarak koydurduk, daktilo 
ile yakmak suretiyle ek olarak konmuş günde
me. Adalet Bakanının, Millî Savunma Komis
yonunun raporu geldi, gelen kâğıtlar içine gir
medi. Gelen kâğıtların içine ek olarak kondv 
divoT'nz, efen d'm. Usulü • budur. ' Gelen 'kârı
da girmezse zaten gündeme alınamaz ve teki if 

edilemez. Bu hususta avrıca birkaç imzalı tak
rir ve bir de bir imzalı bir takrir mevcut bulun
maktadır, arz ederim. 

Şimdi Senatomuz yine aynı durum içinde
dir. Bu kanunlar gündemde yoktur. Müsaade 
buyurursanız gündeme girme hakkını almış ve 
aynı taleplerle gelmiş, öncelik, ivedilik pve- her 
şeye tercihan ki, - Başkanlık Divanı gündeme 
göre bunu tanzim ediyor - Yüksek Heyetiniz 
süratli bir çalışma neticesinde hem gündemde 
mevcut işleri ve hem de diğer gelen işleri ailmak 
suretiyle yürütebilir. Aksi halde okuduğum 
11 takririn, gündemde bulunan bütün işlere 
tercihan görüşülmesinde hangisini alalım konu
su meydana çıkacaktır. 
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SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında buyurun Sayın 

Türkmen. 
SALÎH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem 

arkadaşlar; Sayın Riyaset Makamının okuduğu 
tasarıların birisi müstesna diğerleri yeni geli-
:»•••; daha gündeme alınmamıştır, gündeme alın
ması isteniyor. Yalnız bir tanesi, hâkimlere 
aidolanı daha evvel gelmiş, gündeme alınmış
tır; ancak, müşterek komisyona gönderilmiş, 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe komisyonlarından tc-
rokküboden komisyondan gelmiş, burada konu
şulurken sayın bir Senatör, «bu komisyona Mil
lî Savunma Komisyonundan da bir üye alınma
sı lâzımken alınmamıştır» diye bir itirazda bu
lunmuştur. Evvelâ böyle bir itiraz haddiza
tında usulsüzdür,* çünkü vakit geçmiştir itiraz 
için. İçtüzüğün 23 ncü maddesi der ki, böyle 
gelmiş bir tasarı komisyonlara sevk edilirken 
eğer sayın senatörlerden birisi itiraz etmek is
terse, ya derhal yahut mütaakıp celsede itiraz 
edebilir. Yani bu müddet geçtikten sonra iti
raz edemez. Bu müddet geçtikten sonra itiraz 
vâki olmuştur. Sayın Başkanlığa bu müddet 
geçtiği için artık bu itirazı nazarı itibara alma
ması lâzımdır. Zühul olmuştur bir defa. 

İkincisi, esasen bu tasarı Müşterek Komis
yona gittiğine, Heyeti Unıumiyenin kararı ile 
belki bir zühul kabul edilmiş. Millî Savunma 
Komisyonunun da mütalâası alınmak lâzım gel
diği için, ondan da mütalâa alınmak lâzımgel-
miş. Yoksa yeniden bu komisyona gönderme
ye lüzum yoktur. Millî Savunma Komisyonu 
da tetkik etmiş ve demiş ki, bu meselenin Millî 
Savunma Komisyonu ile alâkası yoktur. İttifak
la karar verilmiştir. Bu itibarla artık Millî 
Savunma Komisyonunda konuşulması lâzımgel-
miyen bir mesele olduğuna göre ve daha evvel
ce müşterek komisyon raporiyle gelmiş günde
me alınmış bir şeydir. Bu yeniden gündeme 
alınmış değildir. Heyetinizin mütalâasına lü
zum gösterdiği, Millî Savunma Komisyonun
dan mütalâa alınmıştır, o da diyor ki, ibeni 
alâkadar etmiyor. O halde öndedir, yani önce
lik ve ivedilik için önerge olmasa bile, ön sıra
dadır görüşülmesi lâzımdır. Yüksek Heyetiniz
den ve Riyasetten rica ediyorum, bu meselenin 
daha fazla geride bırakılmasına sebep yoktur, 
öndedir. Zaten komisyon da bizi alâkadar et-
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miyor, diyor, Millî Savunma Komisyonu. Bina
enaleyh, bunun diğerlerinden sonraya bırakıl
masına sebep yoktur. Bunun derhal görüşül
mesinin oya konulmasını ve müspet rey verile
rek karara bağlanmasını bilhassa rica ediyo
rum. 

LÜTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN 
da buyurun. 

Sayın Tokoğlu, usul hakkı ıı-

LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler; biz hukuk anla
yışımızı burada derinliğine izah edecek değiliz. 
Yalnız, hâkimler hakkındaki kanun tasarısı cid
den Yüce Senatoya daha evvel gelmiş ve günde-
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me girmiş bulunmakta idi. Binaenaleyh tekad-
düm hakkı olduğunu hiz de kabul ediyoruz. 

Diğer taraftan, bugün Hâkimler Kanunu, 
yani hâkimlere verilecek tazminat hakkındaki 
kanun tasarısı bugün cemiyetimizde, gazeteler
de ve partilerarasında bir mücadele karşılıklı 
bir itham mevzuu halini almıştır. Ümidediyo-
rum ki, Muhterem Heyetinizin, bilhassa Par
lâmentonun memlekette sulh ve huzur ve*'kar
şılıklı anlayışı temin etmek için polemik mev
zuu haline gelmiş olan meseleleri müspet veya 
menfî olarak biran evvel halletme mecburiyeti 
vardır. Bu düşünceler tahtı tesirinde Hâkimle
re verilecek tazminat (kanun tasarısının günde
me alınmasını istirham ediyorum. Hürmetleri
mi arz ederim. (Alkışlar) 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı 
Kanununa bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlar
la değiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/676; Cum
huriyet Senatosu 2/163) (S. Sayısı : 655 ek) 
(D 

BAŞKAN — Bu usul (bakımından vâki gö
rüşmeler muvacehesinde evvelce gündemde ve 
1-nci sırada olduğu hepinizce -malûm bulunan 
5017 sayılı Kanunun görüşülmesine mütedair 
Sayın Adalet Bakanı tarafından verilmiş bulu
nan takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Millî Savunma Komisyonunca tanzim edil

miş olan raporun Yüksek Başkanlığınıza tevdi 
kılındığı göz önünde tutularak esasen müzake
resine başlanmış bulunan 5017 sayılı Kanuna 
bağlı ve 7168 ve 44 sayılı kanunlarla değiştirilen 
cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifinin, 
işin önemi ve niteliği de nazara alınarak gelen 
kâğıtlardan gündeme alınarak bütün işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Adalet Balkanı 
Konva Milletvekili 

îrfan Baran 

(i) 655 ek S. Sayılı basmayazı 13 . 7 . 1965 
tarihli 116 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — 5017 sayılı Kanunu tadil eden 
kanunun öncelikle ve bütün işlere takdimen gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Geçici Komisyon raporu ile Millî Savunma 
Komisyonu raporunun okunması hususunu oyu
nuza sunuyorum, kabul edenler... Okunmamasını 
kabul edenler... Okunmaması karargir olmuş
tur. 

Şimdi, kanun üzerinde söz almış bulunon sa
yın üyelerin isimlerini bildiriyorum. (Lüzum 
yok sesleri) Müsaade ediniz efendim. Başkan
lık sayın üyelerin söz hakkını. takyidedemez. 
Vazgeçip geçmemek arkadaşlara aittir. (Biz de 
arkadaşlardan rica ediyoruz sesleri) Bendeniz 
gündemde mevcut 9, takrirli, 12 kanun mevcu-
dolduğunu arz etmiştim. 

Sayın Baltan, mecburum söz istemiş sayın 
üyeleri belirtmeye... Sayın Dikeçligil, Sayın Ar-
tus, Sayın Demir, Sayın Yeşilyurt, Sayın Tuna, 
Sayın Atalay, Sayın Coşkunoğlu, Sayın Uzun-
hasanoğlu. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Böyle söz 
alınmaz efendim, meselâ Sayın Âmil Artus ne 
zaman söz almış, kendisi bile burada yoklar. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, lütfen asabileşme
yiyiz. Bu kanunun müzakeresinin tarihçesi bir 
aydanberidir. Bir aydan beri sayın üyeler şu 
kâğıt üzerinde söz almışlardır ve kanuna mer
but olarak durmaktadır. 
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ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Olmaz. 
BAŞKAN — Olmaz ne demek, olup olmadı

ğını Başkanlık takdir edecektir. Şimdi siz söz 
istiyor musunuz 1 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Zaten is
temiştim, siz okumadınız. 

BAŞKAN — Hayır, ben yazılı olarak söz is
temişleri arz ettim. 

Başka söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Dikeçligil. kanunun tümü üzerinde bu

yurunuz. 
LÛTFİTOKOĞLU ( Kocaeli) — Grup adına 

konuşacak arkadaşımız var, Sayın Yeşilyurt. 
Adalet Partisi Gmpu adına konuşacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, müsaadenizi 
rica edeceğim. 

Sayın İsmail Yeşilyut, Adalet Partisi Gnıpu 
adına, buyurunuz. 

Esasen Yüksek Heyetinizin almış olduğu ka
rar gereğince konuşmalar üyeler için 10 dakika, 
gruplar adına 20 şer dakikadır. 

A. P. ORUPU ADINA İSMAİL YEŞİLYURT 
(Yozgat) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nıma bağlı 7168 sayılı ve 45 sayılı kanunlarla 
değiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine 
mütedair diğer bir tâbirle hâkimlere ek ödenek 
verilmesine mütedair, kanun hakkında grupum 
adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin malûmu veç-
hile adalet mülkün temelidir, adalet rejimin te
melidir. Adaletin temeli ise bizim grupum uzun 
görüşüne göre hâkimlerdir, arkadaşlar. O hal
de bir memlekette adaletin tecellisi onu tevzi 
eden hâkimlerin manen ve maddeten mutlaka 
muhkem olmasına bağlıdır, arkadaşlarım ? Bu 
kanun Yüce Senatoya gelmeden evvel gerek 
Millet Meclisinde gerekse encümenlerde mensubu 
bulunduğum Adalet Partisi Grupu üyelerinin 
nasıl bir gayret içinde bulunduklarını ve bu ka
nunun çıkmasında samimî olduklarını ifade et
mekte bir zaruret hissediyorum. Bilhassa son 
zamanlarda bâzı gazetelerdeki yayınlar ve neşri
yatlar sebebiyle grupumuzun bu husustaki görü
şünü belirtmek üzere huzurlarınızda bilsassa söz 
almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; bâzı gruplar veya
hut da bâzı kısımlar bu kanunun sanki kendileri 
taraftarı da diğer gruplar veya partiler bu ka-
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ııuna taraftar değilmiş gibi bir durum arz et
mekte ve neşriyat da bu yoldadır. Ben bütün 
samimiyetimle ve grupum adına iyi niyetleri
mizle ifade etmek isteriz ki, mülkün temeli bu
lunan adalet, adaletin temeli bulunan hâkim
lerin maddi ve mânevi bakımdan muhkem ol
masını içimizden gelen iyi niyetlerle arz eder, 
bu kanuna karşı bulunmadığımızı bütün kuv
vetlerimizle birlikte bu kanunu çıkarmamız 
inancı ve gayreti içinde olduğumuzu tekrar 
arz etmeyi bir vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, hâkimlerin Anaya
sanın 132 nci maddesinde bağımsızlığı tesbit 
edilmiştir. Yine Anayasanın 133 ncü madde
sinde ise hâkimlerin teminatı kendi öz vicdan
larından doğmuştur'. Anayasa ile hâkim
lerin gerek bağımsızları, gerekse manen, ge
rekse bizzat verecekleri kararlarında ferdî 
viedanlariyle başbaşa kalarak adaletin tecel
lisine çalışan ve memleketin dört buca
ğında binbir türlü dert ve gaileler içinde vazife 
gören bu arkadaşlara verilen bu ödeneğin ek 
olduğuna dahi kaani bulunmamaktaydık. Dünya 
devletlerinde bulunan adalet .mensuplarının 
malî bünyelerini tetkik ettiğimiz vakit gör
düğümüz veçhile hiçbir memura, hiçbir mües
seseye nasibolmıyan bir malî kuvvet ve malî 
varlıkla dolu bulunduklarını görürüz. Bunun 
en iyi misalini ingiltere vermektedir. Hâkim
ler ellerinde bulunan çeklerle diledikleri gibi 
tasarruf edebilmektedirler. İşte muhterem aı-
kadaşlarım; biz grup olarak şuna inanıyoruz • 
Hâkimlerin, bugün memlekette adaleti tecelli 
ettirmek için çekmiş bulundukları ıstıraplara 
kaani olarak onların her türlü, bilhassa mad
di sıkıntılardan ârî sırf karar verirken viedan
lariyle başbaşa kalmalarını temin etmek 4çin 
bu ek ödeneğin verilmesinde grupum olarak 
ittifak halinde bulunduğumuzu tekrar arz et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; biz yine şuna ina
nıyoruz : Bundan evvel Yüce Senatoca kabul 
edilmiş olan Devlet Şûrası azalarına veril
mekte bulunan aynı mahiyette olan ve hukukî 
bünye bakımından da aynı olan hâkimlere bu 
ödeneğin verilmesinde kanuni bir sakınca ol
madığına inanmaktayız. Bu sebeple muhterem 
arkadaşlarım ben bilhassa şunu ifade etmek 
isterim ki, hâkimler rejimin bekeisidirler. Hâ-
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BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, bağlayınız lüt

fen vaktiniz doldu. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Peki 

Sayın Başkan, bağlıyorum. 
Kendisi rahatsızdı, aynen şöyle söyledim ve 

geçmiş olsun hâkim bey dediui. Bana söy-
diği şu oldu «Bizim ödenekler acaba ne oldu?» 
Ben «müsterih olun, bu mutlaka Yüce Senato
dan çıkacak» dedim. Kendisi dosyalan göste
rerek «Benim bugün rahatsızlığıma sebep m 
gördüğünüz dosyalardır, benim gibi aynı şekil
de bu dosyalar sebebiyle rahatsız olan arkadaş
lar çoktur, ömrünü buna vakfetmiş bulunan 
ve bu sebeple hastalanmış bulunan hâkimlere bu 
ödeneği çok görmeyin» demişti. Şimdi 
bu kürsüde (kendisinin ruhunun şâd ve 
mekânının cenent olmasını Ulu Allahım-
dan dilerken kendisinin dönüşü olmıyan 
bu yolculukta ve vardığı yerde rahat uyu
masını istirham ediyor, zira kendisinden sonra 
gelen meslektaşlarının bugün Yüce Heyetçe sı
kacak kanunla bu ödenekleri alacaklarına ina
nıyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım, kanu
nun lehinde oy vermenizi gönülden arzu ederim 
efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir takrir "gelmiştir efendim, 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir 

sualim var efendim. 

kimler mutlaka ve matlaka adaletin bekçisidirler. 
Bir memleketin demokrasiyi arzu etmesinin tek 
gayesi adaletin teeellisidir. Adaletin tecellisi ise, 
bir bütünün parçaları arasında bulunan ahen
gi temin edebilmektir. Ben, Devlet Şûrası âza-
lariyle, hâkimler ve savcıları da bir bütünün 
parçaları olarak düşünürsek, onlara verilmiş 
bulunan hakkın, Aristo'nun tabiriyle adalet bir 
bütünün parçalan a/rasında buluiıDan alhengi 
temin etmek olduğuna göre, hâkimlere de bu 
ödeneğin verilmesinde zaruret olduğuna inan
mış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, biz şuna inanıyo
ruz o; kuvvetli iktidarlarda dahi yapılmış bu
lunan tasarrufların kanunsuz olduğunu, ka
nunsuz taasrrııf yapan hükümetleri dahi doğru 
yola, hak yoluna getiren hâkimlerin kararı ol
duğuna yine grup olarak inanıyoruz. Yarının 
Türkiye'sinin bekçisi bulunan ve yarının Tür
kiye'sinin ikbal ve istikbalinin adaletini çizecek 
onlara tevdi edilmiş bulunan vazifeleri bihak
kın vicdanlarında duydukları ulvi duygularla 
yapacaklarına, inandığımız muhterem hâkim ve 
yakınları bulunan savcılara bu ödeneğin veril
mesinde grupum adına ittifak ettiğimizi yine 
tekrar arz etmekte şahsan grupumuz için bü
yük bir vazife saymaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, şöyle bir dünyaya göz 
atacak olursak mutlaka bir Devlet adalete daya-
nıyormu mu, yapılan bütün tasarruflar hukukî 
ve kanuni oluyornm, milletin ikbal ve istikbali 
müemmendir. İşte gönlün istediği tek bir şey 
var, o da Türkiye'de demokrasi yolunda ilerlerken 
hak yolunda ilerlerken ve netice itibariyle bu 
memleketin ikbal ve istikbalini müemmen ola-
ıak temin edebilmek gayesi içerisinde bulunan 
bütün siyasi partiler bu rejimin bekçisi bulunan 
ve adaletin bekçisi olan hâkimlere bunun veril
mesinde ittifak ettiklerine yine inanmış bulun
maktayız. 

Muhterem arkadaşlarını; ben son olarak benim 
için taptaze, benim için eok teessürlü ve teellümlü 
ve şu anda bile. Onun mânevi tesiri altında bu
lunduğumu ifade ile bir mevzua temas etme
den geçemiyeceğim. Muhterem arkadaşlarım 
28 Haziran 1965 tarihinde Ankara'da Altıncı As
liye Hukuk Hâkimi bulunan merhum Dündar 
Evren Beyi ziyaret etmiştim, makamında: saat 
9 - 9,30 da... 

BAŞKAN — Sayın üyeler konuşsunlar tabiî 
Hükümet ve komisyon da konuşacaktır efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmelerden-vaz

geçilerek maddelere geçilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Ekrem özden 

(Bravo sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim bu takriri özür dile
yerek oya koymıyacağım. Sayın üyelerin İçtüzük 
hükmüne göre ti üye konuştuktan sonra takrir 
vererek kifayeti talebetme hakları vardır. Onun 
dışında üyelerin şahsi haklarını, konuşma hac
larını takyideden bir takriri oylıyamıyacağım, 
özür-dilerim. 

EKREM DZDEN (İstanbul) — Bari 6 kişi 
konuştuktan sonra kifayeti nazara alınız. 

BAŞKAN — Lütfen usulüne uygun bir tak
rir verirseniz. Buyurun Sayın Dikeçligü. 

t 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem Başkan muhterem arkadaşlarım; arka
daşımız hiç acele etmesin. Öbür kanunlar 
da gelecek, herkes fikrini soyliyccek. Hâ-
ikmler Kanununa ek Tazminat Kanunu çı
kıyor. Arkadaşlarımız ittifakla buna karar 
veriyor. Elbetteki ' olacak... Bendeniz bu 
hususta yaldızlı sözler söyîemiyeeeğim. Bazı 
realitelere dokunacağım. Ve hâkimlerimizden de 
isteklerimiz, istirhamımız olacak. 

Muhterem arkadaşlarım; bir tarihî vesikayı 
okuyacağım. 

Kanuni devrinde İstanbul -. 
(Dört asır yayınlanmadan köşede kalmış 

çok önemli bir eser) 
Bu eseri yazan İspanyol esiridir. Sinan Pa

şanın yanında üç yıl hekimlik yapmıştır. Sonra 
memleketine dönmüştür ve bu eseri eski sefirle
rimizden Fuat Carım Bey 19G4 yılında dilimize 
çevirmiştir. 

Şimdi'biz aşağıya Türk Adaletine dair kısmı 
alacağız : 

«—Bunları ben, adalet yönünden faydalı r.\-
duklarından yerinde buluyorum.» 

PEDRO — Bu konularda gevsek davran
salar ortalık kim bilir neye dönerdi. Irza doku
nan işlerde, hiçbir hâkim af tarafına sapmaz. 
Orada, emin olun, iltimas mektupları da yürü
mez. Adaletlerinin en iyi yanı, dâvalarının kı
sa sürmesidir. Burada olduğu gibi, nasıl olsa 
dâva bitmiyecek, diye, haklı taraf haksız taraf
la uyuşmak yoluna girmez. Gerek Kıral Mecli
sinde (Divanı Hümayun), gerek diğer mahke
melerde, yüksek sesle, üç kere «kimin işleri 
var» denmeden oturuma son verilmez.» 

M a t a — Yemek vakti gelmiş olsa da mı? 
PEDRO «—• Şafak sökmüş olsa bile.» 
JUAN «— Hukukçuları, sakkâkları. var mı

dır?» 

PEDRO «— Vardır. Hukukçuları bizdeki gi
bidir ama, orada, dâvaları safsataya boğdurup 
Bâbil kulesine çevirtmezler. Haksız bir kimse
yi, haklı çıkarabilmek için, mugalâtalara giriş
meye meydan vermezler. Hâkimlerde, kanun 
vardır; kanunları azdır, daha çok örfe dayanır
lar.» 

MATA «—..Buradaki gibi, orada da otuz kırk 
yıl süren dâvalar yok mudur?» 

PEDRO «Yoktur, çünkü birden fazla ceken-
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nemin bulunabileceğine inanmazlar. Dâvaların 
otuz kırk yıl sürebileceğini kabul etmek, iki Ce
hennemin varlığını kabul etmek demektir Bir 
dâva otuz gün uzadı mı, çok uzun sürmüş sa
yılır. Bütün işlerinde gözüken düzen, bundan 

, ileri gelir. Tanık göstererek ispat edilecek dâ
vaları olanlar, ilk oturuma, tanıkları eteklerin
den yakalayıp birlikte götürürler. Hâkim he
men sorar: «Şahidlerin var mı?». Evet efen
dim, hepsi hazır diyebilmeli. Bu suretle dâva, 
lehte veya aleyhte bitmiş olarak, yemeğe çıkı
lır.» 

MATA «— Allahııı hikmetinden sorulmaz : 
Adaleti tatbik etmek kâfirlere düşsün, biz ise 
sade lâfiyla geçinelim!» 

Muhterem arkadaşlar, o zaman Kanuni dev
rinde en çok bir dâvanın 30 gün sürdüğünü be
yan ediyor, o zamanın İstanbul'da kalan İstan
bul muhabiri. Şimdi bir de bize bakınız, bizim 
dâvalarımızın 30 yıl sürdüğünü göz önüne almız. 
Seçim bölgem olan Kayseri vilâyetinde Pusaklı 
köyünden bir vatandaş devrin Başvekiline şöy
le bir telgraf çekmiştir; (dâvası da otuz yıl sür
müştü) ya ömrümün uzatılması veya dâvamın 
bitirilmesi, demişti. 

Muhterem arkadaşlar, bu ödenekler alınır
ken, verilirken Türk halkının bunu helâl etmesi 
için dâvaların süratle bitirilmesi lâzımdır. Mah
keme kapılarında uzun boylu halk günlerini ge
çiriyor ve isinden gücünden oluyor. Adliye 
Bakanlığı böyle ek tazminat kanunları getirir
ken, hâkimlerimiz isterken eski Türk adliyesi
ne lâyık bir adliye sisteminin memleketimizde 
kurulması zaruridir, elzemdir. Ve Türk halkının 
dâvasının süratle bitirilmesi keyfiyeti zaruridir 
ve yerindedir. Vaktiyle biz bunu tatbik ediyoruz, 
başkaları bize imreniyor, biz Batının kötü âdet
lerini memleketimize sokuyoruz, namütenahi clâ-
vaları-mız uzuyor, halk bundan mutazarır olu
yor ve şikâyetçi bulunuyor. 

BAŞKAN —• Sayın Dikeçligil, vaktiniz dol
mak üzeredir, lütfen bağlayınız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Biz o 
ödenekler verilirken Türk halkının musdaribol-
duğunu da bilelim. Bununla 54 milyon liralık. 
bir tahsisat ilâve ediyorsunuz. Maalesef Maliye 
Bakanı burada yok. Bütün kanunlarımız ek taz
minat lan iniz gelirken karşılığı gösterilmiyor. 
Burada da 54 milyon lira gidiyor. Bütün köy 
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camiasının sularına 87 milyon lira, yollarına 
70 milyon lira veriyorsunuz, sularına 100 milyon 
lira veriyorsunuz ve alsınlar hâkimleriniz 3 bin 
kişiye veya daha fazlasına 54 milyon lirayı ilâve 
ediyorsunuz. Şu halde yüzde 80 ni çiftçi olan, 
köylü olan 25 milyonu 3 bin ile mukayese ediniz; 
bu mukayeseleri yaparken halkımız bunun seve 
seve verilmesini istiyecektir. Fakat, ilerde dâ
vaları böyle sürüncemede kalırsa, uzarsa mut
laka ve mutlaka şikâyetçi olacaktır. Adalet 
mülkün temelidir hadisi şerifi gerçektir Fakat 
adaletin mülkün temeli olabilmesi için de dâva
larının ecdatlarına lâyık olan bir süratle hâkim-
larce bitirilmesini ve Türk Milletine uygun 
mahkeme kararlarının süratle verilmesini ve 
bünyemize uygun adlî cihazın isler bir hale gel
mesini ben temenni ederim. Aksi halde sunu 
samimiyetle söyliyeyim ki ; Türk Milleti, hv 
mahkemelerin uzamasından mustaribolarak bu 
isin davacısı olacaktır ve ödeneği çok görecek
tir. Bir de şöyle bağlıyorum, arkadaşlar me
murlar Personel Kanunu geldi günlümüz 
isterdi, biraı da gerçeği konuşmak lâzım. Askerî 
Personel Kanunu da geldi, fakat dedik ki hâ
kimlerimizin de Personel Kanununun p-elmesini 
isteriz. Hah, iste böyle olmalı idi. Hakikaten 
Personel Dairesi Başkanı ile temas ederken di
ğer personel kanunları çıkarken bunun da Per
sonel Kanunu ile huzura gelmesi lâzımdı ve öyle 
olmalı idi. Hürmetlerimle. 

BALKAN — Konuşmaların beş dakikaya in
dirilmesi hakkında bir takrir gelmiştir. İçtüzük 
de asgari had 10 dakika ile tahdidedilmistir. 
Onun için takriri okutup oylayamıyacağım. Sa
yın Artus.. (Yok sesleri) 

Muhterem üyeler ihtara mahal kalmaksızın 
konuşmalarını telhis ederek konuşurlarsa biz de 
fazla kanun çıkarmak imkânına sahiboluruz. 

TARİK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Sıvın Başkan, takririmdeki 10 dakikalık müd
deti 5 dakikaya indiriyorum. 

BAŞKAN — Karar verdiniz evvelce efen
dim, evvelce almrcr.ş karar vardır. Sayın Tuna. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Söz isti
yorum. (Sual soracağız, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, sayın üyeler konuş 
sun da sonra. Belki komisyon da konuşacaktır, 
o zaman sorulur efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar. Bu kanunun müzakeresi 
maalesef bâzı sebepler ile biraz uzadı, uzaması 
dolayısiyle de birtakım dedikodulara vesile oldu. 
Bugün şu kanunun müzakeresine başlanmış ol
masını görmekten mütevellit bir rahatlık duydu
ğumu ifade etmek isterim. 

Ben bu sözü Kâmil Karavelioğlu'nun Geçici 
Komisyon gerekli tetkikatı yapmamış, Millî 
Müdafaa Komisyonuna gitmesi lâzımgelirken 
bunu tetkik etmemiş şeklindeki beyanı üzerine 
söz istemiştim. Hakikaten bu itham yersizdir. 
Millî Savunma Komisyonuna evrak gönderildi. 
Onlar da; tetkike değer bir ciheti olmadığını, 
kendi komisyonlarının salahiyetli olmadığını bil
dirdiler. Esbabı şu olmak lâzımgelir: 357 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesi, adlî temyiz mahkeme
sini ve üyeleri ve personeli hâkimler ne cins öde
nek alırsa subaylar da aslî maaşlarına muvazi 
aynı ödeneği alır, hükmünü ifade etmektedir. 
Elimizdeki kanun adlî hâkimlere ödenecek öde
neklerle ilgili bir kanundur. Diğer bir kanunun 
buna atıfta bulunması, bu atıfta bulunan bütün 
kanunların tâbi olduğu komisyonlarda konuşul
ması mânasına gelmez. Eğer bu itirazda bulunan 
arkadaşımız 357 sayılı Kanunun değiştirilmesini 
istiyorsa bu yolda bir çaba gösterebilir. Fakat 
komisyonumuz eline gelen kanunu, teklifi etraf
lıca tetkik etmiştir, karara varmıştır. Nitekim 
Millî Savunma Komisyonuna havale edilmesine 
rağmen kendisini salahiyetli görmemesi de bu 
noktai nazarınızı teyidetmiş bulunmaktadır. Sö
zümü fazla uzatmıyacağım, mevzu meydanda
dır, arkadaşlarımız kavramışlardır. Sayın Dikeç-
ligil arkadaşımın dediği gibi adalet daima sürat 
değildir. Adaletin bir safhası da, bir cephesi de 
sürat olabilir. Fakat illâ süratle bitireceğim di
ye nsfsî adaleti yok etmeye matuf gayretler de 
isabetli bir adlî hareket olmaz. Bâzı dâvalar za
ruret dolayısiyle uzamaktadır. Fakat şunu idrak 
etmek, takdir etmek lâzımdır ki, Adliye mensup
ları gece* yarılarına kadar mesai veren kimseler
dir. Yine Cumartesi, Pazar demezler, en elve
rişli bir zamandan istifade edip, dağlarda bağ
larda keşiflerini ikmal için gayret sarf ederler. 
Hakikaten ecdatlarına lâyık bir mesainin içinde 
olduklarını müşahede etmekteyiz, bâzı dâvalar 
uzamaktadır, fakat, uzamasının sebepleri başka
dır. Mutlak sürat, mutlaka sürat adalet demek 
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değildir. İnşallah bu ödeneğin kendilerini hem- bu 
işe vermelerine 'biraz daha hizmet edeceği düşün
ce ve ümidi yi e sözlerimi kesiyorum. Cümlenizi 
İnirmetle selâmlarım. 

BAŞKAN— Sayın At alay (Yok seslen) Sa
yın Coşkunoğlu. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; kısaca bir nok
tayı arz etmek isterim. Her meslekin kendine 
mahsus özelliği vardır. Hâkimlik mesleki, yetiş
miş olduğu muhit daima kanun ve adalet duy
gusu ile 'hareket ettiği için formasyonu o şekilde 
teşekkül eder ki, hakka ve adalete bağlılıktan 
ayrılmak istemez. Cemiyetin en kritik mevzula
rının hâkim teminatına bağlanmış olması da bun
dan ileri gelir. Secim Kanunu ile, secim emni
yetini bile adalet cihazına 'bağlamamızın gerek
çesi buradadır. Binaenaleyh Yargıtaya ve diğer 
hâkim sınıfına bir ödenek verilmesinin gerekçe
si, bu meslekin özelliğinden doğmaktadır. Kaldı 
ki, verilmiş olan bu ödenek, istisnai bir ödenek 
değildir. Daha evvel Danıştaya tatbik edilen, 
Danıştaya verilmiş olan 'bir ödenekten ibarettir. 
Bâzı arkadaşlar diyorlar ki; «Danıştay üyeleri
ne ödenek verildi, Yargıtay üye!enine de veril
di, niçin ilk derece hâkimlerine ödenek verilsin. 
Yahut- onların ödeneği alınsın? Arkadaşlar hâ
kimlik bir küldür, binaenaleyh Yargıtay, ve ilk 
derece bakim, diye ayrılmaz, hüküm veren hâ
kimler de .bu kadronun, bu adalet cihazı çerçe
vesinin içinde •bulunmaktadırlar. Binaenaleyh 
onların .ödeneğinin artırılması da zaruridir. Ve 
Yargı t ayın ödenek kanunu ile birlikte mütalâa 
edilmesi gerekir. 

. Muhterem arkadaşlar, bendeniz sözlerimi 
uzatmıyaeağım, arkadaşlarımızın umumi olarak 
1cmayülünün hâkimlerin lâyık olduğu bu ödene
ğin verilmesi şeklinde tecelli etmekte bulundu
ğuna. kanaat getiriyorum, ifade etmek isterim. 
Yalnız bir arkadaşımız ifade ettiler; hakikaten 
mahkemelerimizde işin uzaması, mümkündür. 
Fakat, bunu yalnız hâkimlere 'bağlamamak ioabe-
der. Tarafların tutumu ve tarafların dâvayı 
uzatmak istemeleri hu hallere de sebebiyet ver
mektedir. Bilmeliyiz ki, hâkim tarafsızdır, dâ
vayı bir noktada şu cihetleri hallederek bitire
ceğim diyemez. Bu, tarafsızlığına yakışmaz. Bi
naenaleyh, tarafların tutumunun da dâvaların 
uzamasına tesiri olduğunu kabul etmek icabeder. 

15 . 7 .1965 O : 1 
Hâkimlik mesleki hakkında bir hâtıramı arz 

edeceğim. Sayın hocam, Adalet Bakanı 'muhte
rem ve merhum Mahmut Esat Bozkurt, hâkim
lik mesleğinin hususiyetlerini ifade ederken, im 
meslekin aynı zamanda insana feragat aşıladığı
nı. kuru tahta üzerinde dahi az para ile adaleti 
tecelli ettirebileceğini ve ettirdiğini ifade et
miştir. Bugünkü hâkimlerimiz de aynı durum
dadırlar. Tahsisatı verseniz de, arhrsanız da. 
artırnıasanız da adalet daima yerini bulacaktır. 
Hâkimlerimize millet ve memleket bu şekilde gü
ven ehil ir. Saygıl a rı mi a. 

BAŞKAN — Sayın Uzunhasanoğlu. Acık 
oyunu kullanmamış sayın üye? Yok. 

SIRRI FZUNHASANOOLU (Bolu) — Ben 
huzurunuzda adalet mefhumu üzerinde dura
cak ve onu anlatacak ve övecek değilim. Adalet, 
demokrasi ve hürriyet gibi üzerinde saatlerce ve 
günlerce konuşulmaya müsait bir mevzudur. 
Yalnız ben sözü Anayasanın işaret ettiği yüksek 
mahkemelerden 'birisi olan Yargıtay ve onu taki
ben mahkemelere ödenek verilmesi hususun;la 
üç noktaya işaret edecek ve aynı zamanda bu 
sözlerimi komisyona bir soru olarak ileri sür
müş olacağım. Bunlardan birincisi şu; diğer 
Anayasanın -işaret ettiği yüksek mahkemeler bu 
hakkı yeni almışlardır. Mahkemeler ve Yargı
tay ise ancak alması i cebeden hakka yeni kavuş
muş bulunmaktadırlar. Şu hale göre, hâkimle
re bu ödenek veriliyor değil, noksan kalmış olan 
ödenekleri ilâve etmiş oluyoruz. Esasen bunların 
o yüksek mahkemelere ödenek verildiği tarihte 
verilmesi i tabettiğin e göre 'bunların değil şimdi 
ödeneğe hak kazanmış olmaları esasen o tarihten 
itibaren birikmiş olan haklarını da şimdi alma
ları icabederdi. Bu bir. İkincisi; yüzde altmış 
kaydı olan cetvelde, o cetvele yüksek hâkimlerle 
Yargıtay üyeleri meyanına, birinci sınıf hâkim
lerin de dâhil edilmesi icabederdi. Çünkü birin
ci sınıf hâkimler Yargıtaya âza olmaya ve Yük
sek Hâkimler Kuruluna seçilmeye hak kazandık
larıma. göre onların da oraya ithal edilmesi ica
bederdi. 90 Yargıtay üyesine ilıtiyacolduğunıı 
kabul etsek ve beşyüz birinci sınıfa geçen hâ
kim bulunsa Kabul edilmemek onların bu hak
kı zayi edilmiş olur. Binaenaleyh, cetveldeki bi
rinci sınıf hâkimlerin aynen Yargıtay azalarına 
verilen haklardan istifade ettirilmeleri icabe
derdi. İkincisi bu. Üçüncüsü de Yargıtay ve malı-
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kemelere* yüzde 60 değil, yüzde 60 tan üstün 
bir hakkın tanınması ieaibedercli. Ben bu husus
la biı- önerce vererek 1 ııci sınıf hâkimlerin de 
aynen Yargıtay üyeleri ve Yüksek Hâkimler gi
bi hak kazanmalarını isterdim. Fakat meselenin 
uzamaması için bu önergemi vermiyorum ve ay
ın şekilde imkân varsa ileride birinci sınıf hâ
kimlerin de Yargıtay üyeleri seviyesine çıkarıl
masını ve bu hâkimlerin bugüne kadar birikmiş 
olan paralarının da kendilerine verilmesi husu
sunun ileride temin olunmasını istirham ediyor 
v e b u tasarının ve gerçekleşecek olan kanunun 
hâkimler için hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni ediyor ve hu şekilde fazla vaktinizi de israf 
etmemiş olduğumu tahmin ederek huzurunuzdan 
ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baltan... Sayın Adalı. 
KRDOĞAN ADALİ (İstanbul) —Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, kısa mârırza-
hnı sırasında kanunun hiç şüphesiz ki, ehemmi
yeti üzerinde bütün partilere mensup ve Senato
da, mevcudolan diğer teşekküllerin hepsi ittifak 
halindedir. Kanunun Meclisten geldiği gibi tüm 
olarak çıkarılması ve biran evvel kanunlaşması 
en büyük arzumuzdur. Huzurunuza gelmiş olan 
kanun Millet Meclisine teklif edilmiş olan Yar
gıtay Kanunu teklifinin içerisinden çıkarılmış 
ve ödeneklerle alâkalı kısmı yalnız huzurunuza 
getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 185) nen 
maddesi ve geçiei yedinci maddesi Yargıtay Ku
ruluş Kanununun çıkması mecburiyetini tahmil 
etmiştir. Ancak Anayasanın kabulünden bugüne 
kadar hükümetler böyle bir tasarı hazırlama-
mışlardır ve Yargıtaya gerekli ilgiyi gösterme
mişlerdir. Anayasanın Yüksek Mahkemeler bö
lümünde birinci sırayı alan İm müesseseler için 
İsmail Hakkı Tekine! ve 166 arkadaşının kanun 
teklifi Millet Meclisinde kanunlaşamamıştır. Te
melin ini iz., Askerî Yargıtay Kanununun, Danış
tay Kanununun çıkmış olmasına ve Sayıştay 
Kanununun da çıkmak üzere bulunmuş olmasına 
rağmen Yargıtay Kuruluş Kanununun çıkma
ması üzüntümüzü mucibolmaktadır. A ma yasan m 
da 139 ucu maddesinde ve geçici 7 ııci maddesin
de öngörülen Yargıtay kuruluş kanununun da 
biran evvel hazırlanıp çıkarılması en 'büyük te
mennimizdir. Muhterem arkadaşlarım, hepini
zin bildiği bir söz vardı]'. En ivi kan un lar dahi 
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kötü tatibikçiler elinde fena tatbik edilir, en kötü 
kanunlar dahi iyi tatibikçiler elinde iyi tatbik edi
lir. Bu bakımdan tatbikçi mevkiinde olan hâkimle
rimizi maddi ve mânevi takviyesi olacak olan bu 
tasarının biran evvel kanunlaşmasını temenni 
eder ve Hâkimlerimize, adaletimize ve memleke
timize hayırlı olmasını temenni ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır. Sayın Bakan... 

ADALET BAKANI İRFAN BAKAN (Kon
ya Milletvekili) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Komisyon da konuşmak istemi
yor. Kifayeti müzakere takririni okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatovsu Başkanlığına 
Hâkimler 'Tazminat Kanunu hakkında yeteri 

kadar konuşularak konu aydınlanmıştır. Müza
kerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
A. Naci Arı 

BAŞKAN — Görüşmek istiyen... Yok. Oyu
nuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. Maddelere geçilmesi 'hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. İvedilikle görüşülmesi-
teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı, Kajıuna 
bağlı ve 7168 ve 45 sayılı Kanunlarla değiştiril

miş bulunan cetvelin değiştirilmesine dair 
Kanun 

-MADDE 1. — Hâkimler Kanununa ek 6017 
sayılı Kanuna 'bağlı ve 7168 ve 45 sayılı Kanun
larla değiştirilmiş bulunan ödenek cetveli kaldı
rılmış yerine ilişik (1) sayılı cetvel eklenmiştir. 

Bu ödeneklerin ödenmesinde 5017 sayılı Ka
nunun ikinci maddesi ile 7244 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesi 'hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

M ADİ) M 2. — Bu kanun hükümleri yayımı 
tarihini takİbeden aybaşından itibaren yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşımek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yeıı sayın üye? Yok. Maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. Kanunun tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kahul 
edilmiştir. Tasarı kanuniyet keshetmiştir. Hâ
kim ve hâkim sınıfında olanlara milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını Cumhuriyet Senatosu 
adına dilerim (Alkışlar) 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2, _ 5431 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa muvakkat bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin daha önce Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
alınmak suretiyle kurulmuş bulunan, geçici ko
misyonda görüşülmesine dair Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. (Millet 
Meclisi 2/477), Cumhuriyet Senatosu 2/186) 

Yüksek Başkanlığa 
M İllet Meclisince kabul edilerek Senatoya 

gönderilmiş bulunan 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanunuma muvakkat bir madde oklon-
m esin o dair kanım teklifinin daha önce Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 3 er üye alınmak suretiyle, kurulmuş bulu
nan geçici komisyonda görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
Hasan Âli Türker 

BAŞKAN — Evvelce te-ş-kkül etmiş geçici 
komisyonda aynı konunun tetkiki hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki kanunun 685 i sayılı Kanunla değiştiri
len 1 nci maddesi ile 2 nci maidesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki tasarının öne
mine binaen biran evvel kanunlaşmasını iemi-
nen halen Mali ve İktisadi İşler ve B'liçe komis
yonlarından kurulu geçici komisyonda görüşül
mesi hakkında Malî ve Vdisadi İşler Komisyonu 
Başkanlını tezkeresi (Millet Meclisi 1/715, Cum
huriyet Senatosu 1/602) 

BAŞKAN İkinci önergeyi okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Halen Millet Meclisinden Yüce Senatoya gel

miş bulunan Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki 'kanunun 6854 sayılı Kanunla değiş
tirilen 1 nci maddesi ile 2 nci maddesinin (A) 
fıkrasında değiştirilmesi hakkındaki tasarının 
önemine binaen biran evvel kanunlaşmasını te
in inen halen Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonlarından kurulu geçici komisyonda gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
Hasan Âli Türker 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde buyurun Sa
yın Ağırnash. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Çok 
muhterem arkadaşlar, Yon i Meclisin toplanma
sına., 'seçimlere gidilmesine yakm günlerde ne
dense son günlerde bir istical başlar. Hakikaten 
bâzı hükümler bâzı kanunlar için bu isticali 
kabul etmek yerinde olur. Ama bâzdan vardır 
ki, bunların aceleye getirilmesinde fayda değil, 
zarar olur. Bunlar çıkacak mı? Yarın tatile giri
leceği söyleniyor, belki işler biterse bugün de gi
dilebilir. Çıkmıyaeaksa, niçin geçici komisyon 
kurulsun? Geçici Komisyon kurulup, eğer haki
katen memlekete haytî bir şey getirilmek isteni
yorsa bunu yapalım. Eğer Petrol Kanamı hazır
sa tatilden vazgeçelim, oturup konuşalım. 10 
gönde 1.5 gönde çıkaralım. Toprak Reformu Ka
nunu hazırsa, geceli gündüzlü çalışalım, çıkara
lım. Böyle değil, bu kanunlar arkadaşlar, geçici 
komisyon kuralım, yok bilmem ne; bu vakti şey 
etmivclim ve gündem'mizde on müstacel olan 
maddeleri geçirelim. Bu maddeler için Geçici 
Komisyon v.s. ekimle düşünürüz, arkadaşlar. 
Çak rica ederim. Bu müstaceliyeti gerçekten ka
bul ettirecek bilme.iiğim''z deliller yoksa bunlar 
ileri sürülmesin ve getirilmesin arkadaşlarım. 
Teşekkür ederim. 

— 526 



BAŞKAN 
Komisvonda mevzu meselenin 

0. Senatosu B : 118 
Evvelce teşekkül etmiş Karnı a 

görüşülmesi hu-
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susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

6. _ - GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

2. — 5i3i sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
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 — 117 nci Birleşimde müzakeresi
ne başlanmış olan kanunun müzakeresi bir mad
deliktir ve başlanmıştır. Bütçe aktarmasiyle Si
yasi Partiler Kanunu dolayısiyle bir aktarma 
kanunu vardır, onun müzakeresine geçiyoruz. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye var mı? Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kaıbul edenler... Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

haklımda Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 93 ncü mad
desinin 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 bağ
lanması halinde, ödenmiş bulunan evlenme ik
ramiyesi farkı aylıklarından mahsuibedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yaynını tarihinde 

(1) 666 S. Sayılı basmayazı 12 . 7 . 1965 fa 
rihli 117 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

.MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kumlu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen.. 
Yok. Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Katbul edil
miş ve tasarı karraniyet kesbetmiştir. 

3. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/3) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/883; Cumhu
riyet Senatosu 1/601) (S. Sayısı : 688) (1) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan 633 sayılı Kanun ta

sarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
İsmet Sezgin 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/3) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun. 

BAŞKAN — Maliye Temsilcisi? Sayın Kar
ma Bütçe Komisyonu Başkanı geliyorlar. Kanu
nun öncelikle ve bütün işlere takdimen gündeme 
alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ko
misyon raporunun okunması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Raporun okunmaması karargir olmuştur. Kanu
nun tümü üzerinde süz istiyen sayın üye var mı! 
Bayrım Sayın Ağırnaslı. 

(1) 683 S. Saydı basmayazı tutanağın so
nundadır. 
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NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Değerli 

arkadaşlar, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesi ile Hazineden siyasi partilere nakdî yar
dım yapılması 'humusu kanun hükmü halinde. 
Eğer Cumhurbaşkanınca tasdik edilir ve yayın
lanırsa kanunlaşmış olacaştır. Benim 74 ncü 
madde hakkında şüphesiz ki, tekrar bir söz söy
lemem yerinde değildir. Ben sadece gelmiş okn 
bu ödenek kanunu hakkında konuşmak için söz 
aldım. 

Değerli arkadaşlar; henüz kanuniyet iktisa-
bctmemiş yani Cumhurbaşkanının tastikinden 
geçip yayınlanmamış 'bir kanuna atfen ödenek 
verilmesi usul bakımından, prosedür bakımın
dan yanlış bir tutum oluyor. Bu bakımdan öde
neğin reddini teklif edeceğim, talebedeceğim, is
tirham edeceğim, muhterem Senatodan. Bundan 
ibaret değil bu mesele arkadaşlar. Birçok yönü 
ile önemli bir mevzudur ve gerçekten Cumhuri
yet Senatosunda bu ödeneğin reddedilmesi Sena
tonun mevcut ve müsellem olan itibarına yeni 
itibar katacaktır. Bu yardım 1966; 74 ncü mad
deye göre siyasi partilere Hazineden yardım ya
pılmasını öngörüyor. Bu yardım eğer bu ödenek 
kanunu çıkmazsa 1966 malî yılı bütçesinden ya
pılacaktır. Yani yeni Meclis toplanacak ve 'ka
nun yürürlükte kalırsa yeni malî yıl, 1966 yılı 
bütçesinden verilecektir. Geçici madde ile yardı
mın öne alınması imkânı tanınmıştır. Bu ödene
ği verirsek ne olur, vermezsek ne olur? Bunu 
tahlil maksıadiyle söz aldım. Bir. Arz ettiğim gi
bi henüz kanuniyet iktisabefrmcmiş bir kamına 
dayanarak ödenek verilmesi yanlış ve hatalıdır. 
Birinci nokta !bu. 

ikincisi; siyasi partilere, Hazinenin yardımı
nı derpiş eden hükme Garp demokrasilerinden 
tatmin edici bir tek örnek göstermek mümkün 
değildir. Weimar kanunu esasından itibaren 
vakit vakit siyasi partilere Hazine yardımı ya
pılması münakaşa mevzuu olmuştur ve bu yardı
mın faydaları ve mahzurları ilim ve politika 
adamları arasında tartışma konusu olarak ele 
alınmıştır. Ama, uygulamaya geçirilmemiştir. 
Kıta Çini Sovyet Rusya, Polonya gibi bâzı mem
leketlerde mevcudolan bu usul bizim bünyemize 
de uymamaktadır. Radyolarla partilerin anons 
yapmaları, grupu olan partilere birer sekreter, 
bir daktilo ve odacı verilmesi, oy puslalarmın 
bastırılıp sandık başlarına dağıtılması gibi yar-
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dunlar fırsat eşitliğini bozmıyan ve gerçeklen 
partilerin külfetini aızaltıcı istikametteki davra
nışlardır. Ve bunlar faydalıdır. Bununla da ikti
fa edilmelidir. Yardımın prensibi zaten tatbik 
ediliyor. Para da verelim diyemeyiz. Mesele çok 
değişiktir. 

1. Siyasi partilere para yardımı, nakdi yar
dım yapılırsa siyasi partilerin merkez tahak
kümüne düşemsi neticesi doğacaktır. Paylaş
tırmada âdil kıstas bulunanın güçlükleri dikkate 
alınacaktır, sarfiyat kontrolünün imkânsızlıkları 
ve suiistimal şaibeleri gibi sebeplerle de parti
lerde huzur yitirilecek ve bizzat partiler hu 
hükmü kaldırma gayretine düşeceklerdir. Ana
yasanın emrettiği fırsat eşitliği büyük parti
ler lehine bozulmuş oluyor ve aynı fonksiyonu 
icra eden küçük partiler de - partilerin küçüğü 
büyüğü olmaz, şüphesiz küçük parti de büyü
mek için çaba sarf edecektir, onlar da köy
lere gidecektir, onların da ilçe idare heyet
leri ilçe binaları il binaları olacaktır. Elbet -
teki, onlar da aynı masrafları ihtiyar etmek 
zorundadırlar; binaenaleyh - eşitlik bütün isyasi 
partilerde eşitlik olmalı idi, eğer mutlaka para 
verilecekse, fırsat eşitliği tamamen ihlâl edil
miş oluyor, hele 1965 seçimlerinden evvel böyle 
bir paranın verilmesi küçük partilerin meşru 
olan büyüme gayretlerini tamamı ile dumura 
uğratıeı bir farklılık, fırsat eşitliğini tamamen 
ihlâl edici bir farklılık yaratacaktır. 

Bu paraların seçimlerden önce verilmesi, 
partilerin seçim masraflarının Hazineden kar
şılanmasıdır. 1961 yılından beri köprülerin 
altından çok sular geçti. Gövdesiz bir baş gibi 
Mecliste birkaç temsilciden ibaret kalmış bir eki
be seçim yardımı yapılmak, bağımsız adaylar 
aleyhine de fırsat eşitliğinin bozulmasıdır. 1965 
seçimleriyle gelecek olan Meclisin tasarruf hak
larına peşinen müdaahle millî iradenin serbestçe 
tecellisine de engel bir seçim yardımı Anayasayı 
temelinden zedeliyeeektir. Bâzı partilerin 
cebri mânevi ile köy, belediye mahallî idareler büt
çelerinden aldığı para yardımlarının Hazineye 
iadesi zaruretine ben her vakit inanmış bir 
insanım. Bu neviden davranışlar olduysa bun
ları da çıkaracağımız bir kanunla meşrulaş-
tırmış, tescil etmiş oluyoruz. Bunların hepsi
nin de dışında muhterem arkadaşlarım, seçi
me giren, seçime katılma durumunda olan si-
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yası partilerden bir teki yalnız istisna edilmiş 
oldu ki, o da Türkiye İşçi Partisidir. Eğer 
seçime katılma hakkını kazandığı ilân edildiği
ne göre mutlaka verilmesinde zaruret varsa... 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, vaktiniz dol
muştur. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Devamla) — Ta
mamlıyorum, efendim. Mutlaka verilmesinde za
ruret var idiyse, behemehal Türkiye işçi Par
tisine de bu paranın verilmesi zaruri idi. Yüz
de yüz inancım budur. Bu, Anayasayı ihlâl 
edici bir yola, bu tasarrufa gidilmemesi ve 
her halde Ekim devresine bırakmak üzere, bu 
ok ödenek tasarrufunun hiç olmazsa bu seçimlerde 
seçim, masrafı olarak karşılanmaması için Ekim 
devresine bırakılması yerinde olur. G-etirilen ek 
ödenek teklifinin Yüce Senatoda reddedilmesi su
retiyle, fırsat eşitliğinin hiç olmazsa bu secim
ler için tanınmasını istirham ederim, teşekkür 
öderim. 

BAŞKAN Sayın Küçük. 
SAMI KÜOÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; görüşmekte oldu
ğumuz tasarı, Siyasi Partiler Kanununun 74 neü 
ve geçici 4 neü maddesinden ilhamını alan ve 
siyasi partilere seçimleri esnasında lüzumlu 
masraflarını görebilmeleri için bütçeden yardım 
görmelerini sağlıyacak bir tasarıdır. Prensibi 
itibariyle bu tasarıya ben taraftarım. Esasen 
Partiler Kanununda da kabul edilmiş bulun 
maktadır. O zaman da belirtildi yalnız miktar
lar üzerinde ve her sene verilmesi üzerinde ta
raftar değildik. Fakat bu kabul edilmiş bu
lunmaktadır. Bunun üzerinde başka söz söv 
liyecek değilim ve bu maddenin, yahut da bu 
ödeneklerin kabul edilmiş olmasiyle genç, çok 
partili demokrasimizi el açmadan kurtaracağı
mıza kaani bulunmaktayım. Yalnız bu Siyasi 
Partiler Kanununun 74 neü ve geçici 4 neü 
maddesi ve buna dayanarak önümüze gelmiş olan 
tasarıyı , Anayasanın 56 ncı maddesinin son fık
rası muvacehesinde 1.2 nci maddesine aykırı 
telâkki etmekteyim. Şöyle ki, siyasi partiler ik
tidarda olsunlar, ister muhalefette olsunlar 
demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsur
lardırlar. Şu halde Anayasanın hudutları için
de faaliyette bulunan bütün partiler ister ik
tidarda, ister muhalefette olsun Anayasanın 
vazgeçilmez unsurlarıdırlar. Bunu tâyin ede
rek 12 nci madde ne der : «Herkes, dil, ırk, cinsi-

15 • 1.1965 O : İ 
yet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep 
aynımı gözetilmeksizin kanun Önünde eşittir.» 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tanınmaz.» Fakat maalesef burada gö
rürüz ki, Anayasanın âmir hükümleri içerisine 
girmiş, Anayasanın hudutları içerisinde faali
yette bulunan ve Yüksek Seçim Kurulunca se
çime girme hakkı tanınmış olan partiler maa
lesef müsavi haklarla muameleye tabi tutulma
maktadırlar. Bu 74 neü madde, geçici 4 neü 
madde ve nihayet ödeneği realize eden şu önü
müzdeki kanunlar bu hale gelmiş bulunmakta
dır. Ben bu hususun Anayasaya, Anayasanın 
ruhuna aykırı olduğu mütalâasmdayım. Bunun 
için bir takrir takdim edeceğim. Ayrıca, bu tak
ririm iltifat görmezse o takdirde Anayasanın 
12 nci maddesi ile sağlanmak istenen eşitliği 
temin edecek 2 nci bir takririm var, buna ilti
fat edilmesini istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasa hudutları 
içinde faaliyette bulunan bütün partiler muhte
remdir. Anayasa hudutları dışına çıkıldığı za
man Anayasa Mahkemesi nezdinde bunlar hak
kında yapılacak muameleler Anayasa Mahke
mesi Kanununda tasrih edilmiştir. Bu mahke
meye mâruz kalmadıkları müddetçe, benim fik
riyatıma uymuyor, veya benim siyasi içtihadı
ma uymuyor diye bir partiyi Anayasanın ta
nımış olduğu haklardan mahrum etmeye Yük
sek Senatonun hakkı olamaz ve zaten buna vic
danı da razı bulunmaz. Bu itibarla ikinci 
takririm de bu eşitsizliği bertaraf edecek ma
hiyettedir. iltifat buyurulmasım istirham ede
ceğim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Demirdağ. 
YUSUF DEMlRDAĞ (Trabzon) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Garp de
mokrasilerinde siyasi partilere Hazine yardı
mının tek örneği gösterilemez. 

Siyasi partilere Çin'de, Rusya'da, Polonya'
da yardiim yapılıyor, ama Türkiye'nin bünyesi 
onlara uymaz. 

2. Siyasi partilere yardım yolu, partilerin 
iç huzurunu bozacak ve ahlâk temellerini de ya-
rahyacaktır. 

3. Seçimlerden evvel bu yardımın yapıl 
ması, seçimlerde fırsat eşitliğini küçük parti
ler aleyhine bozacak ve bunun büyük propagan
dası yapılacaktır. Bu itibarla da ödenek Ka
nunu reddedilmelidir. 
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4. 1965 milletvekili seçimleriyle toplanacak 

yeni Meclisin idaresine para ile tahakküm et
mek, millî iradenin serbestçe tecellisine engel 
olacak bir seçim yardımı yoluna gitmek Anaya
sanın ihlâli olacaktır. Bu sebeple de bu ödenek 
kanununu reddetmeliyiz. 

5. Anayasadaki fırsat eşitliğinin ihlâl olu
nup olunmadığı cephesinden meselenin Anayasa 
ve Adalet Komisyonunca incelenmesi ve üniver
site profesörlerinin de mütalâasının alınması lâ
zımdır. Bu sebeple de ek Ödenek tasarısının 
reddi gerekir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Aktarma Kanununun tümü üze

rinde başka görüşmek istiyen sayın üye?.. Yok. 
Tümünün reddine mütedair bir takrir vardır. 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen de arz olunduğu üzere seçim yardı

mı mahiyetini arz eden ve Anayasanın fırsat 
eşitliği ilkesini temelinden sarsacak olan para 
yardımının 1965 seçimleriyle vücut bulacak ye
ni Mecliste düşünülmek üzere reddini arz ve 
teklif ederim. 

Trabzon Zonguldak 
Yusuf Demirdağ Tevfik İnci 

BAŞKAN —• Anayasa ve Adalet Komisyonu
na şevkine mütedair bir takrir vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
688 sayısını taşıyan Kanunla Siyasi Partiler 

Kanununun 74 ncü ve geçici 4 ncü maddelerine 
uyularak verilecek paralar siyasi partilerin 
Ekim 1965 milletvekili genel seçimlerini finan
seye matuf bulunmaktadır. Bu tasarı kanunlaş
tığı takdirde bu ödeneklerden ancak 1961 se
çimlerine giren partilerle halen Büyük Millet 
Meclisinde grupu bulunan siyasi partiler fay
dalanacaklardır. Halbuki Yüksek Seçim Kuru
lunun ve Ekim 1965 milletvekili seçimlerine ka
tılacağı ilân edilen siyasi partiler arasında 
1961 seçimlerine girmemiş ve halen do Büyük 
Millet Meclisinde grupu olmıyan siyasi partiler 
mevcut bulunmaktadır. Bu tasarı ile verilecek 
ödenekler Ekim 1965 milletvekili genel seçimle
rini finanseye matuf bulunduğuna göre bu öde
neklerden seçime girecek bütün siyasi partilerin 
faydalanması kadar hukuki bir bedehadolamaz. 

15 . 7 .1965 O : 1 
Aksi halde seçime girmek kanuni hakkını ibraz 
etmiş bulunan siyasi partilerin bu haktan mah
rum edilmesi Anayasanın 56 nci maddesinin 
2 nci fıkrası muvacehesinde 12 nci maddenin 
açıkça ihlâli mânasını tazammun eder. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Demirdağ ve Tev
fik İnci tarafından verilmiş takrirde tümünün 
reddi teklif edilmektedir. En aykırı teklif bu
dur. 

2 ncisi de, Anayasa ve Adalet Komisyo
nu da reddedilmediği takdirde mütalâasının 
alınması hususunda bir takrir var. 

3 ncü bir takrir de 1 nci maddenin değiştiril
mesine mütedair, Saym Küçük tarafından veril
miştir. 

Komisyon i . 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
BAŞKANİ İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın 
Başkan, Senatonun değerli üyeleri; Anayasamı
zın fırsat eşitliği hükmü ile Siyasi Partiler Ka
nunu gereğince siyasi partilere ödenek verilme
sini öngören kanım tasarısının hiçbir şekilde ve 
•surette ilgisi bulunmadığı cihetle Bütçe Karma 
Komisyonu olarak Saym Demirdağ ve Saym In-
ci'nin takrirlerine iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Hü
kümet iştirak etmiyor. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Sayın 
Yusuf Demirdağ, zatıâlinizin takriri... Takrir red
dedilmiştir. Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
gönderilmesi hakkındaki takrire?... 

KARIMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİS
YONU BAŞKANI İSMET SEZGİN (De
vamla) — Anayasanın 12 nci maddesinin son 
fıkrası «hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sı
nıfa imtiyaz tanmmıyacağmdan» bahsetmekte
dir. Partiler ne ailedir, ne zümredir, ne de sı
nıftır... Bu cihetle siyasi partilerin, 12 nci mad
de ile bir gûna ilgisi yoktur. Bu sebeple bu 
önergeye de iştirak etmediğimizi, aleyhinde 
olduğumuzu arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet... Katılmıyor. Hükü
met ve Komisyon takrire katılmıyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 
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dimi) adiyle yeniden açılan 35.783 ncü madde
ye (7 500 000) lira olağanüstü ödenek konul
muştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen?.. Sayın Ağırnaslı, müddetle takyidcdildiği 
için, siz 10 dakika görüjtünüz, özür dilerim. 

C. Senatosu B : 13 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır, ivedilikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve £A/3) 
sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmının, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
(755 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — 7,5 milyon. 
BAŞKAN — Efendim birinci maddeyi oku

dular. 
Sayın Küçük zannederim ki sizin takririniz 

de 2 nci maddeye aidolacak. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Evet 2 nci 

maddeye ait. 
BAfiIvAN — Madde üzerinde görüşmek is

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

Efendim, bir yanlışlık oldu. Maddeyi oyla
madan evvel 1 nci maddeye ait cetvelleri okuta
cağız. 

Adalet Bakanlığı 
(A/ l ) 

B. L. 

12.000 Personel giderleri 338 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 417 000 

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

Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 35.000 nci (Sosyal transferler) bölü
münde (Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desi gereğince partilere yapılacak Devlet yar-

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Bir 
madde üzerinde görüştüm... 

BAŞKAN — Her madde üzerinde 10 dakika 
görüşürseniz 30 maddeli bir kanunda 300 daki
ka görüşmeniz lâzım gelir ki buna imkân yoktur. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Devamla) — Bu, o 
mânaya gelmez efendim. 

BAŞKAN — Başkanlık bunu böyle anlıyor. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — O hal
de Başkanlığın tutumu hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Bir takrir vardır. Gerekçenin de okunma
sını arzu ediyor musunuz? Ediyorsunuz... 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
688 S. Sayılı Kanunla, Siyasi Partiler Ka

nununun 74 ncü ve geçici 4 ncü maddelerine 
uyularak verilecek paralar, siyasi partilerin 
Ekim 1965 milletvekili genel seçimlerini yürüt
meyi finanseye matuf bulunmaktadır. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde bu kanun
dan ancak 1961 genel seçimlerine giren parti
lerle Büyük Millet Meclisinde halen grupları bu
lunan partiler faydanabilcc eki erdir. 

Halbuki Yüksek Seçim Kurulunca Ekim 1965 
milletvekili genel seçimlerine katılacağı ilân 
edilen siyasi partiler arasında Büyük Millet 
Me2İisindc grupu olmıyan ve 1961 genel seçim
lerine girmiyen partiler de mevcut bulunmakta
dır. 

Bu kanunla verilen ödenekler siyasi partile
rin Ekim 1965 milletvekili seçimlerini finanse
ye matuf bulunduğuna göre, Anayasanın 56 ncı 
maddesi üçüncü fıkrası muvacehesinde 12 nci 
maddesine uyularak Yüksek Seçim Kurulunca 
secime gireceği ilân edilen bütün partilere bu 
ödeneğin verilmesi hak ve nesafet kaideleri ica
bıdır. Buna binaen : 

2. Madde 2 deki 7 500 000 liranın 8 000 000 
11 -- 10^0^ rli'^eltilmcsini ve 

2. Madde 3 olarak ta (Yüksek Seçim Ku
rulunca seçime gireceği ilân edilen ve Siyasi 
Partiler Kanununun 74 ve geçici 4 ncü madde
leri şümulü dışında kalan siyasi partilere de, 
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bir defaya mahsus olmak üzere, 500 000 lira öde
nek verilir) 

Maddesinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Sami Küçük 

Tabiî Üye 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu

yurunuz. 

KARMA 'BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
.BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın Milletve
kili) — Sayın Başkan, muhterem senatörler, 
Yüce Senatomuz şu anda 1965 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısını görüşmektedir . 1965 yı
lı Bütçe1 Kanununa bağlı cetvellerde değişildik 
yapılması (hakkındaki k a n u n tasarısı . Siyasi 
par t i ler Kanununa dayalı bulunmaktadı r . Siya
si par t i le r Kanununun hükmü, 1965 yılı Bütçe 
Kanununda değişiklik yapılmasını öngörmüş
tür. Ve bn öngörmeye istinaden Hükümet bir 
tasarı getirmiştir . Sayın Senatör Küçük'ün 
Siyasi par t i ler Kanununda mevcudolmıyan, 
ademi mevcut hükümlere ist inaden bu değişik
lik kanununa madde eklenmesini istemesini 
kanun tekniği bakımından uygun bulmadığı-

, mızı ifade etmek isteriz. Bu teklifin her şey
den önce Siyasi par t i le r Kanununda yapıl ıp 
Siyasi par t i le r Kanununda kabul edilmiş ol
ması gerkirdi . Siyasi par t i ler Kanununda Sa
yın Küçük 'ün de açık olarak belirt t ikleri gibi 
74 neü ve geçici 4 ncii maddesi hükümler ine 
konu olmuştur. Yüce Senatonun görüşmekte 
olduğu k a n u n tasarısı.. . Bu sebeple Sayın Kü
çük'ün önergesine Bütçe Karma Komisyonu 
olarak iş t i rak etmeye, kanun tekniği ve ted
vini bakımından imkân olmadığını arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon kat ı lmıyor . Hükü
met katılmıyor.. . Takr i r i oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. . . Takr i r reddedil
miştir. 

M A D D E 3. — B u kanun yayımı tar ih inde 
yürür lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde1 görüşmek 
ist iyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir.^ 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümler ini 
Mal iye 'Bakanı yü rü tü r . 

BAŞKAN — Madde üzerinde görülmek is
t iyen sayın üye? Yok. Maddeyi oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Ltmiyenler... 
edilmiştir. 

Kabul 

Kanunun tümünü açık oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul edil
miştir. Açık oyunuza arz edilecektir. 

Açık oylamada oyunu kul lanmıyan sayın 
üye var mı?. Yok. (Şimdiki 'kanunda kullan
madık, sesleri) Bunda değil efendim, diğer 
kanunda . 

(Kanunun ikinci maddesini oya koymadan 
geçtiniz Sayın Başkan, sesleri.) 

İkinci maddenin sahiden oya arz edilmedi
ği anlaşılmıştır. İkinci maddeyi, t ak r i r redde-
didikten sonra oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü tekra r oylarınıza arz 
ediyorum. Kaimi edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Acık oylarınıza arz edilecek
tir. 

6802 sayılı (i ider Yergisi Kanununun açık 
oylama muamelesi bitmiştir. 

/. — Orman Kanununa ejeçici bir madde el;-
l e ninesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni re Cumhuriyet Sena
tosu derici Komisyon raporu (Mîllet Meclisi 
1/519; Cumhuriyet Senatosu 1/5.91) (S. Sayı
sı :(m) (1) 

BAŞKAN --- Orman Kanuniyle ilgili bir 
mesele vardır. Bir t ak r i r vardır . Okutup, 
gündeme alacağız (Gündemde olanlar var ses
leri) Bfendim ar t ık bu esasa göre Başkanlı
ğın takdir ini kullanmasına müsaadenizi rica 
edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğı t lar ın 6 sırasında kayıtl ı , Or

man Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair olan tasarı hakk ındak i komisyon raporu 
basılarak 1 4 . 7 . 1965 tar ih inde üyelere dağı
tılmıştır. Par lâmentonun tati le girmek üzere 
oluşu ve işin müstacel mahiyeti nazara, alına
rak : 

(1) 683 S. Sayılı basma yazı 
nundadır. 

tutanağın so-
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1. Gündeme ithalini, 
2. B ü t ü n işlere t akd imen öncelik tasarısı 

verilmesini, 
3. İvedi olarak görüşülmesini arz ve tek

lif ederim. 
Oeçici Komisyon Başkanı 

Kas tamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKA.Y — Gündeme alınması hususunu 
ve her işe takdimen görüşülmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Ktıniyenler... 
Kabu l edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Okunmamasını kabul ödenin-... Okunmaması 
ka ra rg i r olmuştur. Kanunun tümü üzerinde 
Sayın Ege. 

İSKFADKR OFA'AP FOK (Aydın) — Sa
yın Başkan, Vüee Senatonun sayın üyeler i ; 
müzakeresine başlamış bulunduğumuz Orman 
Kanununa gerici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısına, memleketimizde, Türkiye 
çapında bütün vatandaşlar ın aylardır , hattâ 
yı l lardır beklemekte oldukları bir madde ek
lenin esi meselesidir. Bu tasarı kanunlaşt ığı 
ta :ktirde, ilgililerin ifadelerine göre, Türkiye ' 
de 10 milyon dekara ya.km, orman vasfını 
kaybetmiş arazi ile bu arazide meskûn 200 bini 
mütecaviz ailenin huzursuzluklar ı inşallah gi
derilebilecektir . Meselenin ne derece önemli 
o lduğunu şu vermiş olduğum misal açıkça ifa
de etmektedir . Türkiye 'de orman mevzuuna, 
orman korunmasına ve ormanların çoğaltıl
masına dair bir fikir memleket sathına yayıl
mış ve böylece başta bu dâvan ın yürü tücüsü 
olan orman mevzuuyla ilgili personelin gayret
leri ve buna eklenen basınımızın orman mev
zuunu yakından takibedip ormanın ehemmiye
tini vatandaşa, anlatması dolayîsiyle Türk iye ' 
de a r t ı k başı boş olmaktan ve gelişi güzel [kul
lanı lmaktan ormanlarımız kur ta r ı lmış t ı r ve 
mevcut Anayasamız da 'M nci ve \:)\ nci mad
deleri ile orman meselesini, orman dâvasını 
t am mânasiyle kayı t altına almıştır. Şimdi bu 
durum karşısında bundan sonra gecekondu 
usulü ormanlar ı işgal etmek imkânınma sa-
hibolunamıyacakt ı r . Mevcut siyasi par t i ler in 
de orman mevzuunu hiçbir zaman siyasi bir 

polemik haline getirmemeleri va tan i bir vazi
fe okluğu ve mecbur bu lundukla r ı bir mesele 
olduğu o r t ada iken ormanlarımızın çoğalması, 
ormanlarımızın korunması için elbirliğiyle gay
ret sarf edeceklerdir. 

Şimdi benim şahsi endişem şudur muhte
rem a rkadaş l a r ım; inşallah bu tasarı kanunla
şacak, bu tasarı kanunlaş t ık tan sonra tatbi
k inde âzami sü ra t ve gayre t icabetmektedir . 
Çünkü b u k a n u n u n çıktığı ve radyodan da 
okunduğu an birçok köylerde birkoç kasaba
larda va tandaş la r bayram havasına girecek
lerdi!'. Biı* bayram havası içerisinde sevinecek
lerdir . Orman K a n u n u n d a k i aksakl ık yüzün
den köylerin içine, kasaba lar ın içerisine kada r 
sokulan ormanın, böylelikle kü l tü r arazisiyle 
orman kısmı t amamen t ahd i t edilmiş olacağın
dan ellerinde t apusu olduğu halde mülklerin
den çıkarı lan insanlar t e k r a r kendi haklar ına 
kavuşacak la rd ı r . Bu umut içinde yaşamakta
dır lar . Ancak ifade etmek istediğim nokta 
ş u d u r : Temenni ederiz ki, ilgililerden, bu 
tasar ı kanunlaş ı r kanunlaşmaz, Türk iye 'de bil
hassa orman mevzuunda üzerinde çok tar t ışma 
yapılan ve birçok' haksızlıkların olduğu iddia 
edilen b>0 bine yaklaşan dosya üzerindeki va
tandaş 'hakkının biran (ince teslim edilebilme
si için gerekli tedbir ler sürat le alını]) bu ka
nunda bu değişiklikle elde edilmek istenen ne
ticeye sürat le varılmasıdır . Bu temenni ile 
şimdiden bu değişikliğin ve bu tasar ının ka
nunlaşmasını ve kanunlaş t ık tan sonra da mem
leketimiz için hayırl ı ve uğur lu olmasını te
menni ederim. Hürmetler imle. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 
OAVİT T E V F Î K OKYAYUZ (İçel) — Sa

yın Başkan, çok aziz arkadaşlar ını , bendeniz 
bu kanunun çıkmasından evvel .'kültür arazisi 
ile orman rejimine tabi arazinin yeteri kifa
yetle aynlamamasmd.au büyük ölçüde ıştıra.]) 
çekmiş bir bölgenin temsilcisi olmanın ve bu 
yüzden büyük ıs t ı raplar çekmenin ve hakika
ten halkın bu is t ikamet teki emek ve gayret inin 
memleket hayr ına , ziraat hayr ına ve orman 
hayr ına olan çalışmalarının bu kanunla gerek
tiği şekilde karşı lanmış olmasından, şu anda 
büyük baht iyar l ık duyuyorum. Hepinizin bil
diğiniz veçhile bilhassa narenciye bölgesinde 
dünyanın meteorolojik faktör ler bakımından 
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en müsait ihsanı Cenabı Hakkın bize ihsan et- I 
miş olmasına rağmen orman hudutlarının ve 
orman rejiminin bu kanunun getirdiği ölçü 
içinde ayrılamamasmdan müstahsil büyük öl
çüde acı çekmektedir. Bugün yalnızca Mer
sin havalisinde 400 000 tonu aşan narenciye I 
istihsali bugün de büyük bir hızla gelişmekte
dir. Ormancılar ellerindeki âmir hükmü tat
bik etmek ıstırabı içinde birçok portakal balı-
çeelrinin orman bölgesinde olduğu iddiası ve 
anlayışı ile ki, hukukîdir, kanunidir, bu müs-
tahsıla geniş ölçüde ıstırap çektirmekte ve bu 
gayretli insanlar kanunların tatbikatı ölçüsü 
içinde mahkemelerde sürünmekte idiler. Bu 
kanunla bu ıstırap dinmiş ve dindirilmiş mem
leketin hayrına olan bir tatbikat değerlendi
rilmiştir. Benim kanaatim odur ki, bu kanu
nun şevki ile memleketin gerek orman rejimi
nin kifayetle ilmî ölçüler içinde kıymetlendi
rilmesi bakımından gerekse bu türlü tatbika
tın memleket istihsaline verdiği büyük ölçü
deki zararları karşılamak bakımından çok isa
betli bir tasarruf içindeyiz. Ben bu kanunun 
bilhassa çiftçimize ve köylümüze ormandır di
ye, orman hudutları içindedir diye ilmî öl
çülerle ayrım yapmadan getirilen azap ve ıs
tırabı karşılayıcı olması dolayısiyie büyük bir 
memnuniyetle karşılıyorum ve müstahsil adı
na bu kanunu getirenlere minnet ve.şükran
larımı arz ediyorum, Cumhuriyet Senatosunu 
hürmetle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türker. 

HASAN ÂLÎ TÜRKER (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, bu kanunun çak
masında çok büyük faydalar mülâhaza etmek
teyim. Ancak, memlekette orman dâvas ırn 
ne 'kadar mühim olduğunu göz önüne alırsak, 
topraklarımızın her şeyden evvel klâsifikasy^-
na tabi tutulması zaruretine işaret etmek iste
rim. Ormanla kültür arazisi bugün Türkiye'de 
ayrılmamış durumdadır. B'nacna^yh bu ka
nunla beraber kültür arazisinin bilhassa tesb'-
tinde kolaylık göstermek ve bunun için önce
likle orman bölgesinden başlanmasını temenni 
etmekteyim. Bu kanunun memlekete ve mil
lete hayırlı olmasını niyaz ederim, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, Geçici Komis
yon Başkanı. I 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar, Anayasamız.n 37 nci ve 131 nci 
maddeleri, ormanların hudutlarının tesbit edi
leceğini, orman sahasından her hangi bir su
rette daraltma yapıl mıyacağmı âmir bulun
maktadır. Elbet bu Anayasa hükmünün tat
biki için her şeyden evvel orman neresidir? 
Kanunun yürürlüğe girdiği anda mevcut or
manımız nedir? Bunun tesbiti lâzım. İşte hu
zurunuza gelen bu kanun Anayasanın bu hük
münü yerine getirmek üzere fiilen, hukukan. 
orman olan yerlerle orman olma vasfını kay
betmiş yerlerin tesbitini âmir bulunmaktadır. 
Şimdi tatbikatta, evvelce orman olmasına rağ
men, asırlarca evvel ormanlıktan çıkmış, kül
tür arazisi haline inkilâbetmiş yerlerin ayrıl
ması ve tefrik edilmesi lûzımgeliyordu. Muh
terem hatip arkadaşlarım bu ıstıraba tercü
man oldular. Asırlarca evvel orman sahasın
dan. çıkmış olmasına rağmen vaktiyle orman 
olduğuna dair bir kayıt varsa bugün orman 
idaresinin bir dâva açmak suretiyle şu gayri
menkulu geı-1 alması mümkün idi. Fakat Ana
yasamız yürürlüğe girdiği şu anda artık or
man hududunun genişletilemiyeceğini kabul 
ettiğine göre tesbit zaruri olmuştur. Orman 
Kanununun ikinci maddesi vaktiyle, G83.1. sa
yılı Orman Kanununun 2 nci maddesi, kültür 
arazisi olarak kullanılmaya elverişli olan sa
haların Bakanlar Kurulu kararı ile orman re
jiminden çıkarılamıyacağmı âmirdi. Fakat 
Anayasanın 37 nci ve 131 nci maddeleri orman 
sahasının daraltılmasına imkân vermediği için 
Bakanlar Kurulunun da böyle bir kararı vere
bilmesine hukukan imkân kalmıyor. Yani 
G831 sayılı Kanunun ikinci maddesi mer'i Ana
yasamıza muharftlr. Şimdi bu yapılan ameli
ye, madde tetkik edildiği zaman görülecek
tir, -bir mütehassis eleman, heyet tarafından 
nerenin orman olduğu, nerenin orman ol
madığı tesbit edilecektir. Ve bunun orman re
jiminden çıkarılması için kanun 1 nci madde
sine şartları koymuştur. O sahanın fiilen, il
men, tamamen orman vasfını kaybetmiş ol
ması lâzımdır. Orman bütünlüğünü bozmıyan 
yerlerden olması lâzım ve su rejimine zarar 
vermemesi lâzım, daha verimli toprak olarak 
kullanılması lâzmı. Bu fiilî durumla, kayıtlar 
arasında vatandaşlar arasında ihtilâf çıkmış-

— 534 — 



C. Senatosu B : 118 15 . 7 .1935 O : 1 
tır. Yetkililerin bildirdiğine göre 130 bine ya
kın dâva vardır. Neticesi faydasızdır, orman 
olmaktan çıkmıştır. Fakat vatandaş ile Or
man İdaresi arasında b'r ihtilâf mevzuu olmak
ta ve dâvalar sürüp gitmektedir. Şu kanun 
Anayasanın emrettiği çekikle ihtilâfları da gi
derecektir, vatandaşlarla ihtilâfları kakkra-
caktır. Memleket için hayırlı olacağı kanaa
tindeyiz. Arkadaşlarınım soracağı bir husus 
varsa cevaplandırmaya amadeyiz. Fakat net:-
ce itibariyle kanunun Anayasanın emrettiği 
hususları tahakkuk, ettirmek gayesine mahmul 
olduğu kanaatinde olduğumuzu arz eder, hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlar, bu kamınım 
faydalarından arkadaşlarım uzun uzun bahset
tiler. Hazırlı yani ara, getirenlere teşekkürle!'. 
Yalnız benim şahsi bir görüşüm var. Tatbika
tında eğer bugünden düşünmezsek i1 erde zara
rı olacağına kaaniim. Şöyle ki, hatırlarsıv:' 
hepiniz arkadaşlarım, bundan senelerce evve' 
bir sürü ekim modası vardı. Iladyo bir taraf
tan, matbuat bir taraftan, aklı eren bir taraf
tan istihsali artıralım diye mütemadiyen söy
leyip, gidiyordu. Ne yaptık? Memleketin, me
rasını tahnbettik, memleketin erozyona elve
rişli yerlerini kurcaladık ve erozyonun alabil
diğine memleketi tahribetmesine öncü olduk. 
Şimdi umumiyetle orman arazisinden kültür 
arazisine alınmış olan yerlerin % 90 ı meyilli 
arazidir, hem rüzgâr ve hem de su erozyona 
elverişli yerlerdir. Şu halde bu kanunun tat
bikatı sırasında Tarım Bakanlığına cok büyük 
bir iş düşüyor o da şu. Demin saym arkadarm 
Hasan Âli Bey'n temas ettiği gibi memleket 
arazisinin ıklâsifikasyonu evvelce yapılmalı ve 
buralarda hangi tip nebatın, hangi tip hubu
batın ekilmesi, lâzımgehliği ve muhakkak eki
mi de lazımsa bu meyilli arazide evvelâ şedde
ler yanılıp ondan sonra ekime gidilmesinin 
şart olduğunu ve bunun kontrol altında ya pil-
masanın lüzumuna ben kaaniim. Bunu yapma
dığımız takdirde bu orman yakınındaki kültür 
arazisi olan araziler böyle başı boş sürülüp 
ekildiği takdirde gelecek senelerde bunun bü
yük zaranm muhakkak ki göreceğiz. Bunun 
şimdiden kayıt altına alınması çok faydalı olur 

kanaatiyle bu düşüncemi belirtmeyi faydalı 
buldum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Izmen. 

MEHMET ÎZMEN (Giresun) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte bu
lunan Orman Kanununa eklenen muvakkat 
G ncı madde, kanaatime göre sonlarına doğru 
gelmek üzere bulunduğumuz teşriî devrede bu
lunsa orman bölgesinde yaşıyan vatandaşları
mızı ilgilendirmesi bakımından çok önemli bir 
kanundur. Bu kanunun çıkarılması ve kanu
nun esprisi içinde gayet dikkatle tatbik edil
mesi neticesinde bu kanunla ilgili vatandaşları
mız, bu teşriî devrede vazife görenlere müteşek
kir minnettar kalacaktır. Kanun, esas itibariyle 
Orman Kanununun birinci maddesinin tarifi 
dolayısiylo husule gelen müşkülâtı halletmek 
üzere geçici bir madde olarak tedvin edilmek
tedir. Görüşüme göre gayet iyi hesaplanmış, 
Anayasamızın himayesi altında bulunan or
manlarımızın küçülmesine zarar görmesine ma
hal bırakmayacak şekilde gayet iyi tertiplen
miştir. Hepinizin bildiği gibi kanunların 
muhteva?! kadar tatbikatı da son derece mü-
h'md'r. Bendeniz de benden evvel konuşan ar-
kadasln"nm gibi bu kanunun tatbikatı esasen 
müddeti id'r, kanunun tatbikatı bakımmdan uma-
T r̂ı ki. Tarım Bakanlığı ve Orman Umum TVtü-
d l r l iPü teşkilâtı s'mdidon natırlıklarını yan-
rrrrskardır . Bu kanunun koyduğu esaslar dai-
r:yrude ^men fiilen ve temmmn o m a n o7ma 
--Trfını k-ıvh^tnvs olan yerlerin bihakkın tesbiti 
'n'-n ehliyetli, bu m^-mun o^ris n° vâkıf her 
+ürlü taassuptan uzak heyetler teşkili suretiyle 
bu mevzuun Hmınla konulan müddet içinde 
kal şekline ballanmasında hem ormoul arımızın 
korunması ve hem de memleketin kültür hava-
tma yani zirai lvyat/m^ ""•ardım etme hem de 
(vv-v-mi arımızı o r̂-Tm. bölgesinde yaşıyan va-
^"irl'i si arımızla binlikte, ormanlarımı"! sekerek 
•'»»•inanlarımızın korvnm asını mu citolac aktır. 
Bu İramın dolavısiylc emeği gecen teknisyen 
ve vazifelilere o^rn/m bölr>,e?inde vasıvan vatan
daşlarımızın te^kkiHerini iblâğ etmek Merim. 
TOmmuu memleketimize hayırlı olmasını dilerim, 
hürmetlerimle. 

BARKAN — Rıvm Snrlıealı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, kanaatimce 
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bu kanun memleketimizde orman meselesini hal
letmekten uzaktır. Her ne kadar fiilen, ilmen 
ve tamamen orman olmaktan çıkmış olan bölge
lerde tatbik edilebileeek evsafı haiz olmakta ise 
de bâzı mmtakalarımızda 60 - 70 seneden beri 
hattâ 100 seneden beri babasından, dedesin
den kalmış olan topraklarda bugün ziraat yap
mış olan, orman içindeki köylülerin arazile
ri bu kanunla orman idaresinin dikim sabası 
ittihaz etmekten kurtarmaya imkân yoktur. Vak
tiyle yapılmış olan tahdidin içinde kalmış ve her 
nasılsa bu tahdide itiraz etmemiş insanlar son
radan bu bölgelerin, bu arazilerin vergilerini 
senelerce ve senelerce ödemiş olmalarına rağ
men bir iki seneden beri orman idaresi bu mııı-
takalara hemen müdahale etmekte ve seksen 
seneden beri zilyet olarak ziraat yapmış olan 
insanların, arazilerini dikim sahası olarak isti
male başlamış bulunmaktadır. Asıl, bence hal
ledilmesi lâzmıgelen mesele budur. Bu kanım
da bu istikâmette getirilmiş hiçbir hüküm yok
tur ve temenni ederim bu ihtiyaç nazarı dik
kate alınsın ve yeni bir tasarı ile bu mesele 
de kökünden halledilmiş olsun. Orman mmtaka-
larmdaki büyük vatandaş kütlesini ilgilendi
ren dâvalar bu istikâmette açılmış olan dâva
lardır, bu kanun bu maddesi ile bu dâvalara 
melhem olmaktan uzak kalmıştır. İkincisi bu 
haliyle dahi beş senelik bir müddet içinde bu 
dâvaya ilâç, bulmak imkânı çok uzak bir ihti
mal dâhilinde kalacaktır, bu sebeple, Orman 
İdaresinin ekipleri ile çalışmalarını çok geniş
leterek bu işin hallini beş sene içine sığdır
mak için esaslı gayretin içine biran evvel gir
mesi lâzımdır ve zaruridir, ifade edildiğine gimı 
bu istikâmette açılmış olan dâvaların adedi 
30 bindir. Her dâva iki kişi ilgilenirse bu işle 
doğrudan doğruya alâkadar olanlar 60 000 kişi 
demektir ve bir dâva için iki şahit alınmış olsa 
dahi o zaman 120 000 kişi mahkemelere gidi]) 
gelmektedir. Arkadaşlar, az evvel bahsettiğim 
tahdidin içinde kalmış ve her nasılsa vatandaş 
tarafından itiraz edilmediği için seksen sene
den beri ekildiği halde bugün Orman İdaresi 
tarafından müdahale edilmiş bulunan, ar-ı-
ziyi, orman memurunun bakım memurunun 
bir şahadet iy] e doğrudan doğruya o vatandaşın 
elinden alınmakta ve Orman İdarecisinin Ta
sarrufu altına terk edilmiş bulunmaktadır. Ta
savvur buvurunuz ki, dedesinden kalmış, 60 se-
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neden beri zilliyed olarak kullanmakta bulun
duğu bir araziyi bugün Orman İdaresi dikim 
sahası olarak kabul etmiş ve o istikâmette onu 
ziraat arazisi olarak kullanmaktan menetmiştir. 
Bu bir tedavi çaresi beklemektedir. Yüksek 
Parlâmentonun ve Hükümetin buna bir hal ça
resi bulması lâzımdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkcme size kanu
nun sonunda tümü hakkında söz vereceğim. 
Tümü hakkında görüşmeler bitmiştir. Madde
lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. İvedi
likle görüşme teklifi vardır. İvediliği oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... rhmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair Kanun 

MADDE 1. — GM1 sayılı Orman Kanununa 
aşağıda yazılı geçi (i ncı madde eklenmiştir .-

OEÇİOİ MA DDK (i. — 15 . .10 1961 tari
hinden önce fiilen, ilmen ve tamamen orman ol
maktan çıkmış, orman bütünlüğünü bozmıyan ve 
bozmıyacak olan iklim, su ve toprak rejimine za
rar vermiyeceği anlaşılan ve toprak sınıfı ve kul
lanma kabiliyeti bakımından daha verimli kültür 
arazisine kalbi uygun bulunan yerlerle (Orman 
içi mera, yaylak ve çayırlar hariç) şehir, kasaba 
ve köy iskân topluluğu içinde kalan yerler (Da
ğınık evler ve her çeşit yapı ve tesisler, haricol-
mak üzere) Tarım Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle orman rejimi 
dışına çıkarılabilir. 

Yııkardaki fıkrada yazılı esaslara göre orman 
rejimi dışına çıkarılma işi ve işlemleri Tarım Ba
kanlığınca görevlendirilecek bir Orman Yüksek 
Mühendisinin başkanlığında, bir Orman Yüksek 
Mühendisi veya mühendis muavini veya orman 
teknikeri ile bir Ziraat Yüksek Mühendisi veya 
Ziraat Teknisyeni ve Topraksu Ocnel Müdürlüğü 
mensubu bir teknik eleman ile mahallî ziraat oda
larınca kendi üyeleri arasında seçecekleri bir üye
nin iştirakiyle kurulacak heyetler tarafından ya
pılır. 

Bu heyetler emrine ayrıca yeleri kadar yar
dımcı teknik ve idari eleman ile lüzumu kadar 
taşıt verilir. 

Yııkardaki fıkrada kayıtlı heyetlerde çalışa
cak memur ve hizmetlilere fiilen arazide çalıştık-
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lan günler için aylık ve ücretlerine ilâveten 6245 
sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 1 ve 2 numa
ralı fıkralarına göre tazminat verilir. 

Ziraat odalarınca seçilecek üveye Orman Ge
nel Müdürlüğünce 35 - 50 lira yevmiye verilir. 

Tesbit işleri, Tarım Başkanlığınca lüzum gö
rülen yerlerde ve bir defaya mahsus olmak üzere 
ilçe bütünlüğü esas alınmak suretiyle yapılır. 

Bu maddeye göre yapılacak her çeşit işler 
tercihan hava fotoğraları alınmış yerlerde ya
pılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ye 
esaslar Tarım Bakanlığınca düzenlenecek ve Ba
kanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikte 
belirtilir. 

Bu madde gereğince yapılacak işler en geç 5 
yıl içinde belirtilir. Bu sürenin sonunda bu mad
de hükümleri kendiliğinden yürürlükten kalkar. 

Anayasanın meriyete girdiği tarihe kadar or
man ve kültür arazisi ihtilâfından doğan ve ma
hal] î mahkemelere intikal etmiş bulunan dâvala
rın takip ve intacı Bakanlıkça bu kanunun 
hükümlerine uygun olarak yürütülür. 

BAŞKAN— Buyurun Sayın İsa Bingöl (Vaz
geçti sesleri) Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAU (Yozgat) - - Muhte
rem arkadaşlar, bu geçici (i ncı maddenin i) ucu 
fıkrasında yani, sondan 2 nci fıkrası oluyor, bu
rada deniyor ki, bu madde gereğince yapılacak 
işler en geç beş yıl içerisinde bitirilir. Burada 
Hükümetten ye komisyondan öğrenmek istedi
ğim husus şudur: Beş yılın başlangıcı nedir.' 
Malûmdur ki bu ameliyenin bir hazırlık kısmı 
olacaktır elemanlar hazırlanacak, ekipler ha
zırlanacak ye mahalline gidecek, nereye gide
cekleri tesbit edilecek. Bütün bunlar bir müd
dete. bağlıdır. Farzedelimki altı aylık bir müd
det içersinde ancak bunlar tamamlanabilir. Şu 
hakle kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay 
sonra bu müddetin işlemesi lâzımgelir ve ya-
hutta kanunun neşrinden itibaren bu müddet 
işliyebilir. Bu hususta komisyonun veya Hükü
metin bizi aydınlatmasını rica ediyorum. 

Bir de şunu ifade etmek isterim. Kanatim-
ce beş senelik müddet kısa bir ıııüddetlir. Bütün 
Türkiye'yi kapsıyacak bu konudaki ameliyeleri 
başarabilecek bir zaman değildir. Meselâ : on 
senelik bir zaman daha müsaidolnrdu. Bu hu
susta komisyon ye Hükümet ne düşünüyor'.' Bu
nu arz etmek istedim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Başkan 

Tuna. 

(İEUİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
Xl'SRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar, bu kanun Parlâmentoya ikinci ko
alisyon Hükümeti zamanında gönderilmiştir. Bu 
gönderilmeden sonra Orman Umum Müdrülüğü 
bu kanunun süratle tatbikine geçmek için gerek
li tedbirleri alınış, gerekli çalışmaları yapmış
tır. Kanun yürürlüğe girdiği anda, bu kanu
nun icaplarının yerine getirilmesi için faaliyete 
geçilmesi mümkündür. Ne zaman başlıyacaktır, 
deniyor? 2 nci maddede bu kanun yayımı tali
hinden itibaren yürürlüğe girer denildiğine göre 
5 yıllık süre yayımı tarihinden itibaren başlıya
caktır. Şimdi acaba beş yıllık süre kâfi gele
cek mi"? Hükümet teklifi üç yıldır. Üç yıl içe
risinde, - çünkü Anayasanın getirdiği bir hü
küm yar - Anayasa diyor ki kanun meriyete 
girdiği anda, ormanlar küçültülenıez. Şu Ana
yasa hükümlerini getirmek için en kısa bir za
manda Anayasanın yürülüğe girdiği andaki 
ormanın tesbitine ihtiyaç vardır. Onun için Ta
rım Bakanlığı mütehasıs elemanlarla gerekli tet-
kikatı yaptırmış üç yıl içersinde şu faaliyeti bi-
tirebileceği neticesine varmıştır. Ancak zaman
da bir şey olmasın diye; bir daraltma, tekrar 
kanunun meriyet müddetinin uzatılması için 
tekrar zaruret olmasın, kanunun uzatılması ta-
lebedilmesin diye beş yıla çıkarılmıştır. Müddet 
fazlaşiyle yetecek durumdadır. Yürürlüğü tari
hinde girecektir. Beş yılda bu işin bitirilmesi 
mümkündür. Hükümet bu kanaattedir. Hazır
lıklar tamdır. Sadık Artukmaç'ı her halde tat
min ettiğimi zannediyorum. (Soru var sesleri) 

BAŞKAN — Soru mu? 

İNKKNDKR UKVAP EGE (Aydın) — Men
dim Hükümetten veya komisyondan. 

BAŞKAN —• Sayın Tuna'dan acaba özel ola
rak sorsanız. 

İSKUNKDUR UENAP UOE (Aydın) — En 
alt fıkrada bu maddeye göre yapılacak olan çe
şitli işler tercihan fotoğrafı alınmış yerler yapı
lır diye bir kayıt vardır. Bu kanuna tam mâna-
siyle sadakat gösterileceksc. birçok yerlerde ih
tilâflar vardır. Birçok bölgeler bu durumdan 
mutazırrır olacaktır. Bu noktanın komisyon ta
rafından açıklanmasını istirham ediyorum. 
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AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzu komisyonumuz
da da görüşüldü. Dendi ki, burada fotoğ
raf alma kaydı, var fotoğraf alınmadığı müd
detçe orada işler baklam yasaktır. Yaptığı
mız tetkikatta bu neticeye vardık; ihtilâf ne
rede kökle^mr.se, Hükümet her halde ilk defa 
kıyam edecektir, halli için uğraşacaktır. Bunun 
dışında normal meıai yapıldığı zaman fotoğ
rafın çekildiği yerler tercih edilecektir. Yoksr 
hava fotoğrafı çekilmiyen yerde o bazlanmn 
diye bir kay11 yoktur. Nerede ihtilâf had ha1' 
gelmişse orada hin ilk defa halledilmesi idare 
cinin normal tutacağı yallardandır. Fotno-rnfı" 
bulunması keyfiyeti zaruri değildir, işe başla
mak için. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Efen
dim. Madde üzerinde başka görüşmek istiye^ 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabıı1 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüce girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
t iycn l . Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeni. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın öztürkçine... Kanunun aleyhinde. 

RİFAT ÖZTÜRKOÎNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, sosyal dâva
ları halleden kanunlardan birisi önümüzdedir. 
Bunu buraya getiren arkadaşlara ve Hükümete 
teşekkürü bir borç bilirim. Yalnız Orman Ge
nel Müdürlüğünden bir istirhamım vardır; Bey
koz ilçesinde orman idaresiyle devam eden mah
kemeler mevcuttur. Bu yerdeki vatandaşbırır 
işgal ettiği yerler fiilen orman olmadığı halde 
maalesef haritada vaktiyle orman içerisine alın
dığı için bu vatandaşlar mağdur olmuştur. Te
mennim odur ki, ilk defa bu kanunun tatbika
tının burada başlamasını (Olmaz böyle şey 
RC^IOH. rmrültiîler) 

İkincisi. 
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BAŞKAN — Hayırlı, uğurlu olmasını te

menni ediyorlar efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bu 

kadar. 

BAŞKAN — Tasarı kanuniyet kesbetmiştir. 
ilgililere ve orman mensuplarına hayırlı olma
sını Cumhuriyet Senatosu adına dileriz. (Al
kışlar.) 

7 500 000 liralık aktarma kanununa oyunu 
'çullanmamış sayın üye lütfen kullansın. 

6802 sayılı Gider Vergisi Kanununda bâzı 
leğişiklikler yapılmasına akar yakıtlardan alı
nan Hazine hissesinin kaldırılmasına dair ka
mın tasarısının açık oylamasına (100) üye ka
tılmış (97) kabul (3) çekkıser oy kullanılmış
tır. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilât ve memurları Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 ncî 
maddesi ile 4852 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe 
re Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/856, Cumhuriyet Senatosu 1/575) (S. Sayı
sı : 687) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilât Kanununun görüşülmesine mü
tedair takriri okutuyorum. 

Muhterem üye arkadaşlardan bâzı kanunla
rın öncelikle görüşülmesi hakkında yazılar gel
mektedir. Tahmin ederim bütün arkadaşlarımı
zın talepleri bitecektir. Onun için müsterih ol
malarını rica ederim. 

Başkanlığa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşki

lât ve Memurlar Kanunu bâzı maddelerin değiş
tiren 4258 sayılı Kanunun 2 <nci maddesi ile 
4862 sayılı Kanuna Ibağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair tasarının gündeme 
alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Sosyal İş. Ko. Bşk. 
Elâzığ 

Celâl Ertuğ 

(t) 687 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı Teşkilât Kanununun gündeme alınması
nı ve öncelikle görüşülmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Katbul edilmiştir. 

Komisyonun raporunun okunup okunmama
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunma
sını arzu edenler... Arzu etmiyenler... Okunma
ması karargir olmuştur. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, ivedilikle görüşülmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât 
ve Memurları Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 
4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de

ğişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 3017 sayılı Kanuna 4258 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen «ek 
madde 1» aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş
tir. 

Ek madde 1. — Müsteşarın katılmadığı 
toplantılara, toplantı konusu olan hizmetle gö
revlendirilmiş Müsteşar Muavini Başkanlık 
eder. 

Müsteşar muavinleri merkez teşkilâtı ile 
koruyucu, tedavi edici veya sosyal amaçlı ku
rum ve kurulların fennî ve idari işlerini yü
rütürler. 

Atanmaları Bakanın seçmesiyle ve kararna
me ile olur. 

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

MADDE 2. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Ka
nununun 3 ncü maddesinde yazılı kuruluşlara 
Nüfus Plânlaması Genel Müdürlüğü ile Ana ve 
Çocuk Sağlığı Müdürlüğü katılmıştır. 

A) Nüfus Plânlaması Genel Müdürlüğü, 
nüfus plânlaması konusundaki araştırma, plân, 
program ve eğitim faaliyetlerini düzenlemek, 
programların uygulanmasını yürütmek ve denet
lemekle, 
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B) Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü, ana ve 

çocuk sağlığını korumak için plânlı ve programlı 
çalışmayı düzenlemek, gerek gebeliklerinin devamı 
müddetine ve gerekse doğumdan sonra ana ve ço
cuğun sağlığını takibetmekle, 

Görevlidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

tiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelden bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
savılı cetvele bu kanuna ilişik 1, 3, 4, sayılı cet
vellerde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvellerle beraber oya 
onuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığında çalışan memurlardan bu kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvelle kadroları kaldırılanlar (kaza
nılmış hakları saklı tutulmak kaydiyle) bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolara yeni
den atanırlar. 

Yeni atanmalar yapılıncaya kadar bu memur
ların almakta oldukları aylıkların ödenmesine 
devam olunur. Yeni atanmalar yapıldığı tarihte 
geçici görev, izin ve hastalık gibi kanuni sebep
lerle görevi başında bulunmıyanlardan işe baş
lama kaydı aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oya sunuyorum. 
Kabul edenler... Et-miyenller... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun (1), (2) ve (3) 
ncü maddeleri ile kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar yayımı tarihinde; (3) sayılı cet
velde yazılı kadrolar 1 . 3 . 1966 ve (4) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar da 1 . 3 . 1967 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürü
tür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edil
miştir. Kanunun Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı teşkilâtı ve milletimiz için hayırlı olma
sını Cumhuriyet Senatosu adına dileriz. 

7,5 milyon liralık aktarma yapılmasına dair 
tasarının açık oylamasına oyunu kullanmıyan 
sayın üye var mı?.. Yok. Oylama muamelesi 
bitmiştir. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

6'. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına ve Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne olan borçlarının tasfiyesi hakkında
ki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/8:17; Cum
huriyet Senatosu 1/589) (S. Sayısı : 678) 
(D 

BAŞKAN — 'Sayın Yusuf Demirdağ Komis
yon Başkanı, lütfen yerini alsın. 

Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi Sayın Ali 
Rıza özgüç. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını arzu edenler... Okunmamasını arzu 
edenler... Okunmaması karargir olmuştur. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye t. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınızı 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk 
Kredi Bankaıma ve Vakıflar f*enel Müdürlü
ğüne olan borçlarının tasfiyesi hakkında Kanım 

. MADDE 1. - - Türk Eğitim DerneğiArık* m 
Koleji tesisinin Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
borçlu bulunduğu 500 000 lira, Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne ve aynı tesisin Emlâk Kredi Ban
kasına 31 . 12 . 1964 tarihi itibariyle borçlu 

nunâadır. 
basmayanı tutanağın 
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bulunduğu 9 834 780 lira 21 kuruşun bu tarih
ten itibaren işliyeeek faizleri ve sair masrafları 
ile birlikte Türkiye Emlâk Kredi Bankasına Ha
zinece ödenmek suretiyle tasfiye olunur. 

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

MADDE 2. — Hazinece ödenen meblâğ öde
me tarihini takibeden yıl başından itibaren der
nek tarafından yirmi yılda ve yıllık eşit ikişer 
taksit halinde faizsiz olarak Hazineye geri öde
nir. Taksit zamanları Maliye Bakanlığınca tâyin 
olunur. Vâdesinde ödenmiyen taksitler % 5 ge
cikme faizleriyle tahsil edilir. Borç taksitleri
nin ve gecikme faizlerinin tahsilinde 6183 sayılı 
Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkında Ka
nun hükümleri uygulanır. Hazine alacağının 
tasfiyesine kadar Derneğe ve tesise ait gayri-
menkuller üzerinde borç miktarmca Hazine adına 
ipotek tesis edilir. Yıllık tediyeler miktarmca 
ipoteğin fekki caizdir. 

Bu kanun gereğince Hazineye naklolunan ve 
Hazinece ödenecek olan borç Türk Eğitim Der
neğince Hazineye tamamen iade edileceği tari
he kadar Ankara Koleji tesisinin ve Türk Eği
tim Derneğinin hesapları Maliye Bakanlığınca 
her yıl teftiş edilir ve bu teftiş neticelerini gös
teren raporlar ilgili mercilere verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında görüşmek is
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun gereğince Hazinece 
yapılacak ödeme, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
yılı takibeden bütçe yılında konulacak ödenek
ten yapılır ve Dernekten her yıl yapılacak tah
silat o yıl bütçesine gelir kaydedilir. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oya sunuyo
rum: kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yaymış tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE «5. -— Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

t iyen l . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — 3.4. 1926 gün ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 2/310; Cumhuriyet Senatosu 
2/179) (S. Sayısı : 679) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Okun
maması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Arı. 

AHMET NACİ ARI (Kırklareli) —- Sayın 
Başkan, sayın senatörler, 

3 Nisan 1926 tarihinde 3.38 sayılı Resmî Ceri
de ile neşir ve ilânı yapılan, 789 numaralı ka
nun, Cumhuriyetin ilk yıllarının millî eğitimini 
örgütlemektedir. O zamanın Millî Eğitim Ba
kanı, değerli eğitimci rahmetli Mustafa Necati 
Bey zamanında hazırlanan ve Hükümetçe Mec
lise sevk edilen bu kanunun gerekçesinde : 

«Yeni nesli seciyeli ve şuurlu yetiştirecek 
mekteplerimize istikbal ümitlerimizi bağlarken, 
bu müesseselerimizi canlandıracak mütevazi ve 
fedakar muallimlerimize, refah vermek ve onla
rın istikballerini düşünmek ıstırarmdayız. Vazi
yetlerini yakından bilen vekâletin bu kanun ile, 
teklif eylediği maaşlar kabul edildiği takdirde, 
muallimlerimizi mümkün olduğu kadar maişet 
derdinden azade bir şayi hayatı yasıyacakları-
na kaani bulunmaktadır.» denmektedir. 

Maarif Teşkilâtına dair olan 789 sayılı bu 
Kanunun 9 ncu maddesinin birinci fıkrasında : 

«tik tedrisat muallimlerinin maaşları en az 
15 liradır. İlk tedrisat muallim muavinlerinin 
maaşları en az 8 liradır.» 

Onbirinci maddesinde : 
«İlk tedrisat muallim ve muavinlerine ayrıca 

(1) 679 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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ayda bin kuruştan çok, beş yüz kuruştan az ol
mamak üzere ev kirası verilir.» 

19 ncu maddesinde : 
«Bu kanunun neşrinden sonra, ilk muallim 

mektepleriyle, köy muallim mekteplerinden me
zun olanlara elbise ve teçhizat bedeli olarak bir 
defaya mahsus olmak üzere seksener lira veri
lir.» denmektedir. 

Yıl 1926 : Öğretmenlik meslekine ilk adımı
nı atan bir öğretmene verilen aylık maaş 15 lira, 
ayrıca 10 lira kadar da ev kirası. Bir defaya 
mahsus olmak üzere de elbise ve teçhizat bedeli 
olarak seksen lira.. 

Yıl 1965 : Hemen hemen aradan 40 yıla çok 
yakın bir zaman geçmiş. Günün sosyal ve eko
nomik şartlarına göre aylık maaş miktarı karın
ca kararınca arttırılmış, ev kirası yok edilmiş, 
ama, bir defaya mahsus olmak üzere verilen 
seksen liralık elbise ve teçhizat bedeline doku-
nulmaksızm tediyesine bugüne kadar aynen de
vam edilmiştir. 

1926 yılında maaşının hemen hemen beş katı 
üstünde ödenen elbise ve teçhizat bedeli bugün
kü statü içinde maaş miktarının beş katı altın
da kalmıştır.' 

Başka bir deyişle 1926 yılından bu yana ge
çen süre içinde, meslekî görevine yeni başlıyan 
bir ilkokul öğretmeninin maaşında 23 misli 
artış kaydedilmiş, seksen liralık elbise ve teçhi
zat bedeli ise yerinde saydırılmıştır. 

Her ne kadar kanunda, maaş miktarı arttık
ça elbise ve teçhizat bedeli de buna muvazi ve 
orantılı olarak artırılır diye bir kayıt ve hüküm 
veya bir kaide yoksa da, paramızın iştira değe
rindeki değişiklikler, ekonomik şartlar, zaru
retler bugünkü fiyat ve rayiçler göz önüne alı
nıp bu bedelin de 23 kat arttırılarak 1840 lira 
olarak ödenmesi akla ve mantığa uygun düşür
mektedir. 

Saym senatörler, 
1920 yılında Maarif Teşkilâtı Kanununu Yü

ce Meclise sevk eden Millî Eğitim Bakanı rah
metli Mustafa Necati'nin gerekçede zikrettiği 
ifadeye bugün de iştirak etmemek kabil değil
dir. 

«Yeni nesli seciyeli ve şuurlu yetiştirecek 
mekteplerimize istikbal ümitlerimizi bağlarken, 
bu müesseselerimizi canlandıracak mütevazi ve 
fedakâr muallimlerimize refah vermek ve onla
rın istikballerini düşünmek ıstırarmdayız.,,» 
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Bu sebepledir ki, Sayın Tunceli Senatörü 

Mehmet Ali Demir ile birlikte 2G . 9 . 19G2 tali
hinde 789 sayılı Maarif Teşkilâtı Kanununun 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinde bulunmak zorunluğunu hissettik. 

1962 yılından bu yana gecen süre içinde; iki 
maaş tutarında verilmesi teklif edilen donatım 
bedeli Bütçe ve Plân Komisyonunda başlangıç. 
maaşlarının bir katı oramnda verilmesi şeklinde 
değiştirilmiş ve Millet Meclisinde de bu şekilde 
kabul edilerek yüce huzurunuza nihayet gele
bilmiştir. 

Bu kanun teklifi yüce tasviplerinize maz-
har olabilirse : 

1. 40 yıldan bu yana değişen havat şart
ları, paranın iştira gücü, değeri karşısında, mes
lekî havata ilk adımını atan bir öğretmenin İrr 
kısım temel ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı 
olacaktır. 

2. Meslekî çalışmaların başlangıcında, gide
rebileceği ilk ihtida'••lan ile ödetmen daha güç
lüce olabilecek ve Bn": Yıllık Kalkınma Plânımı
zın c«*it!m bölüm"'ndo âmir hüküm olarak ver 
alan (öğretmeni'ğ'u oar'ir> hale rrotir:lmesi) yo
lunda Önemli sayılabilecek bir hamle ve adım atıl
mış olacaktır. 

3. 789 saydı Kanunun 19 ncu maddesi ile 
öğretmene donatım bedeli verilmesi, yalnız ilk-
öğretmen okulu mezunlarını kapsamaktadır. 

Halbuki, öğretmenlik mesleki bir bütündük 
Bu değişiklik teklifi kabul ed'lirse vüksek öğ
retmen okulları, eğitim enstitüleri, kız, erkek, 
teknik ve ticaret yüksek öğretmen okulları gibi 
her dereceli öğretim kurumlarını bitiren öğret
menlere ..de donatım bedeli verilmesi sağlanmış 
olacaktır. 

Türk Milletinin millî şuur, sosyal davanış-
ma, touvekûn, hızlı kalkınma, refah ve huzu
runda özlenen gelişmenin sağlanması, türlü mes
lek erbabından çok, eğitim ve öğret.'m mesle
kinde çalışanların etkili, başarılı, ver'mli olma-
lariyle mümkündür. B'"yük bir tevazu için
de, feragat ve fedakârlığın en güzel örnek
lerini.... veregelerek. sadece mânevi hızla vetinm, 
türlü mahrumiyet ve güdüklere TÖğüs gerip, asla 
yılgınlık göstermemiş, idealist ve yurtsever bîr 
toplulu,k olduğunu yıllar boyu ispatlamış olan, 
Cumhuriyet İn. koruyucu bekçisi, genç nesli eği
tici ve öğreticileri arasına, her vıl katılacak 
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genç öğretmenlerimize verilecek donatım bede
linin, miktar artışına, 40 yıl snora da olsa 
Yüce Senatonun değerli üyelerinin gerekli ilgi 
vo tasvibi göstereceğini ümideder, saygılar suna
rım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde baş

ka görüşmek istiyen sayın üye var mı? Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, ivedilikle görüşülme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 . 4 . 1923 gün ve 789 sayılı Maarif Teşldlâtına 
dair olan Kanunun 19 ncu maddesinin 

değiştirilmes'ne dair Kanun 

MADDE 1. — 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) ilk öğretmen okullarını, yatılı, gündüzlü 
o1 arak bitirenlerle dışarıdan imtihan geçirerek 
ilkokul öğretmenliği diploması alanlar, 

b) Öğretmen yetiştiren her hangi bir yük
sel: öğrenim kurumunu yatılı ve gündüzlü ola
rak bitirenlerden, Millî Eğitim Bakanlığınca 
atandıkları yerlerde göreve baslıvanlara, bir de-
i'ava mahsus olmak üzere Millî Eğ'tim Bakanlı
ğı bütçesinden başlangıç maaşlarının bir katı 
oranında «donatım ödeneği» verilir. Bu ödenek-

İ ten vergi kesilmez. 
c) Donatım ödeneği alanlar, üç, yıl içinde, 

her hangi bir sobenle, öğretmenlikten ayrıldıkla
rı veva ihracedildikleri takdirde bu ödenek ken
dilerinden geri alınır. 

d) Devlet memuru iken, her hangi bir öğret
men yetiştiren kurumu, dışarıdan imtihan geçir
mek suretiyle bitiren ve memuriyeti öğretmenli
ğe aktarnla.nl ara. (a) ve (b) bendindekilere ödenen 
«donatım bedeli» verilmez. 

BARKAN — Madde hakkında görüşmek isti
yen?. Yok. Maddevi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun Mart 1964 tarih'n-
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Saym Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu 2 nci maddeden bendeniz 
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bir şey anlıyamadım. «Bu kanun bir Mart 1964 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer» deniyor. 
Yani bundan bir, birbuçuk esne öncesine teş-
nnil ediliyor. Her halde bir zühul varsa o za
man, bu kanun bir Mart 1966 tarihinden itiba
ren yürürlüğe girer, dememiz lâzımdır. 

Yine bir zühul vardır. İbarede, «bu kanun 
Mart 1964 tarihinden itibaren yürürlüğe gi
rer» denmektedir. Böyle şey olmaz, olmaması 
lâzımdır. Kanun tekniği bakımından da olmaması 
lâzımdır. Başlangıç tarihinin sarih olarak belir
tilmesi lâzımdır. Bu Martın birinci rninü ola
rak da tefsir edilebilir. Martın 31 nci günü ola
rak da tefsir edilebilir. Benim tefsirime göçe 
31 Mart 1966 da olabilir. Bu bakımdan maddeye 
bir vuzuh vermek için, maddenin değişmesi ge
rekmektedir. «Bu kanun 1 Mart 1966 tarihin
de yürürlüğe girer demek lâzımdır. Ve bu 
şekilde tashih edilmesi gerekmektedir. Eğer bil
iltizam 1964 yapıldı ise o zaman bunun malî 
portesi nedir? Sebepleri nedir? Niçin bu şekil
de hükümler getirilmiştir? Bunun da Hükü
met ve komisyon tarafından izahı gerekmekte
dir. Temenni ederim ki, zühul olmuştur. Ve 
Devlete büyük yük yüklememesi için bir 
Mart 1966 tarihinden itibaren yürürlüğe gir
mesini arz ederim. Hürmetlerimle. 

(Takrir ver sesleri.) 
BAŞKAN — Takrir var efendim. 2 takrir 

var. Buyurun Bozcalı. 

ÖMER LÛTPÎ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem arkadaşlar, 2 nci madde kanunun sevk 
edildiği tarihe göre, 1964 te sevk edildiği için 
Meclislerde geçen zaman bu kanunun 1964 se
nesinde meriyete girecektir yolunda yazılmış
tır. Mart 1964 yazılmış idi. «1 Mart 1966 dan 
itibaren yürürlüğe girer» şeklinde düzeltiyorum. 

Muhterem komisyon eğer katılırsa tashih ede
yim Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı, Sayın Ari'nin 
da bir takriri vardır, uygundur. Buna katılır
sanız mesele halledilmiş olur. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
789 sayılı Maarif Teşkilâtı Kanununun 19 nen 

maddesinin değiştirilmesine ait kanun tasarı
sının 2 nci maddesinde yer alan 1964 tarihinin 
1966 olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif teşkilâtı
na devrolan Kanunun 19 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin 2 nci maddesi
nin 1964 malî yılı geride kaldığı için 1 Mart 
1966 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Naci Arı 
Kırklareli Senatörü 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı, Ari'nin takriri
ne katılıyorsunuz değil mi? Komisyon ve Hükü
met takrire uyuyor. Sayın Ari'nin takririni 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tadil veçhile maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilm;ştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Eğitim B.ı-
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek te
fi ven sayın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Açık oylarınıza arz edilecektir. 

Aktarma Kanununun açık oylamasına 93 
sayın üye katılmış, 82 kabul 10 ret, 1 çekin-
ser. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

8. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkında Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka-
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve îmar ve İskân ve B;ltçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
î/640, Cumhuriyet Senatosu 1/591) (S. Sa
yısı : 675) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunma
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okun
masını arzu edenler... Okunmamasını arzu eden
ler... Okunmaması karargir olmuştur. Tümü 
üzerinde görüşmek istiyen sayın üye? Yok. Mad
delere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil-

(1) 675 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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mistir. İvedilik takriri vardır. İvedilikle görü
şülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve görevleri hakkında Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü^'i 
Kuruluş ve görevleri hakkında 5539 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin merkez ve iller 
kuruluşlarına dâhil kadrolarından bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarıl
mış ve yerine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
bir ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek "sti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oyunuza arz edivo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

9. — Emekli sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve ölüm, Sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 5.1. 1961 
tarihli ve 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi?'e 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık. 
Ulaştırma ve İmar - İskân, Sosyal İşler, Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2/786; Cumhuriyet 
Senatosu 2/166) (S. Sayısı : 680) (1) 

BAŞKAN — Kanunun müzakeresine geçiyo
ruz. 

(t) 680 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
nundad.tr. 
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Bir takrir vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık 

ve ölüm Sigortaları kanunlarına tabi hizmetb-
rin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 ta
rihli 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir 
fıkra ve geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin, Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu 

Başkanı 
İçel 

Cavit Tevfik Okyayuz 
BAŞKAN — Gelen kâğıtlardan gündeme alı

narak öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... K«.-
bul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını arzu eden
ler... Okunmamasını arzu edenler... Okunmam•%& 
karargir olmuştur. Tümü üzerinde görüşmek istî-
yen sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesi hulu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

F.mekli Sandıklan ile Maluliyet, İhtiyarlık ve 
Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi hizmetler:n 
birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 tarihli ve 
228 sayıüı Kanunun 6 ncı maddesne bir fıkra 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 228 sa
vdı Kanunun 6 ncı maddesine aşağıda yazdı 
fıkra eklenmiştir. 

Hizmetleri aynı müessesede devam etmekte 
iken sonradan memur statüsüne tabi bir va-
zifevc geçirilmeleri sebebiyle, evvelce tabi bulun
dukları sandıklardan diğer bir sandığa geçen
lerin, emekli aylıklarının hesabı; son tabi bu
lundukları sandıkta iktisabolunan ve tahsise esas 
teşkil aylığa göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 2. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 228 sa

yılı Kanuna aşağıdaki 3 ncü geçici madde ek
lenmiştir : 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Birinci maddede ya
zılı durumda iken, bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce, aylık bağlanmış olanlar da, bu 
kanunun hükümlerinden yürürlük tarihinden iti
baren faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek *s-
tiyen sayın üye?. Yok. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 1 nci maddesi 
yayın tarihini takibeden aybaşından, geçici mad
desi de yayın tarihini takibeden ilk ödeme dö
nemi başlangıcından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler .. 
Kabul edilmiştir. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Küçük bir takririniz var, bir de Millî 
Savunma Vekilinin verdiği bir takrir var. Aynı 
mevzuaya ait midir? 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI SAMÎ 
KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Îki tane takrir var. Bi
risi 15 . 7 . 1965 günlü gelen kâğıtbr arasında 
5 numaralı sırayı teşkil edenidir. Beş tanesi 
vatani hizmet tertibinden, birisi Emekli San
dığından.. 

BAŞKAN — Emekli Sandığı ile olan mevzu 
Millî Savunma Bakanının verdiği takrirle alâ
kalı mıdır? 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI SAMÎ KÜ
ÇÜK (Tabiî Üye) — Zannetmiyorum, Millî Sa
vunma Bakanının verdiği takrir mevzuu vatani 
hizmet tertibidendir, he halde. 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hak-
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan met7ii ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/870; 
Cumhuriyet Senatosu 1/598) (S. Sayısı : 
682) (1) 

(1) 682 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
682 S. Sayılı T. C. Emekli Sandığı kanunu 

tasarısının gelen kâğıtlardan gündeme alına
rak öncelik ve ivedilikle ve takdimen konuşul
masını arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sami Küçük 

BAŞKAN — «Gelen kâğıtlardan gündeme 
alınması» olacak. Eksik yazmışlar. Takrirde, ba
his konusu kanun tasarısının gelen kâğıtlar
dan gündeme alınmasını ve öncelikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Okunmaması kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. İvedilikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 8 . 6 . 1949 tarihli ve 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE — Çeşitli emekli kanunlarıma 
göre bağlanmış ve bağlanacak olan emekli, âdi 
malûllük veya vazife malûllüğü aylıklarının alt 
sınırı 250 liradır. Bu alt sınır, memleketin eko
nomik durumu, genel secim şartları ve malî im
kânlar göz önünde bulundurulmak ve Başbakan
lık Devlet Personel Heyetinin istişari kararı alın
mak suretiyle, Bakanlar Kurulunca artırılabilir. 

Dul ve yetim aylıklarının toplamı alt sına-
dan aşağı olamaz. Aylık alan tek kişi de olsa ba 
hüküm uygulanır. 

Vazife malûlü erlerle, bunların dul ve yetim
leri de aynı haklardan faydalanırlar. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye? 
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ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim, Hükümete bir sual tevcih ediyo
rum. Birinci madde hakkında çeşitli cme^i 
sandıkları tâbiri geçtiğine göre, bu çeşitli emekli 
sandıklarının içerisinden... 

BAŞKAN — O ek maddede efendim. Mü
saade ederseniz birinci maddeyi oylıyalım da oı.-
dan sonra.... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Birinci 
madde her üç maddeyi de ihtiva etmektedir. 
Üçü okunduktan sonra oylanması gerekir. Tat
bikat da böyledir. 

BAŞKAN — Sayın Ergün buyurun. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Zabıtlara geçmesi ve tescil edilmesi bakımın
dan arz etmek istiyorum. Çünkü dağıtılan kâ
ğıtlar içinde geçmiyor. Çeşitli emekli sand.k-
ları tâbiri içinde halen faaliyette bulunan, aynı 
zamanda geçici faaliyette bulunan sandıklar dâ
hil midir, değil midir? Bu sandıklardan Dev
let Demiryolları Emekli Sandığı ve Askerî Fab
rikalar Tekaüt Sandığı dâhil midir? 

BAŞKAN — Hükümet adına cevap verecek, 
veya komisyon? 

GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI SAMÎ KÜ
ÇÜK (Tabiî Üye) — Hükümet gerekçesin iri 
ikinci sayfasında, emekli maaşı alan memur 
miktariyle bunların hangi sandıklardan maaş 
aldıkları sarih olarak ve miktar olarak var
dır. Bunun dördüncü sırasında T. C. Devlet 
Demiryolları İşçileri Emekli Sandığı da mev
cuttur. 

BAŞKAN — Maalesef bu gerekçeden mat* n 
gerekçeden ^elimizde yoktur. Hükümet gerekçe
sinde yazılıdır, denilmektedir. Gerekçeye göre 
madde tedvin edilmiştir. 

RİFAT ETKER (Ankara) — Komisvond.an 
veya Hükümetten bir hususu öğrenmek itsiyo-
rum. 

BAŞKAN — Buuyrun Sayın Etker. 
RİFAT ETKER (Ankara) — Bir ada ra 

250 lira, bu asgari had üzerinden emekli veya 
maluliyet maaşı bağlansa, bu adam öldükten 
sonra bir karısı, iki çocuğu olsa bunların her 
üçüne de 250 ser lira mı bağlanacaktır? O za
man 750 liraya çıkar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SAMİ KÜ
ÇÜK (Tabiî Üye) — Efendim yekûn 250 lira
dır. 
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BAŞKAN — Esas istihkak sahibine 250 lira, 

miras hukukuna göre 250 liradan düşen pay
lar, öyle mi efendim? 

Tamam. 
AKlF EYİDAĞAN (Zonguldak) — Emekli 

maaşına istihkakı olanlar, yaşları, evlenmeleıi 
itibariyle istihkaktan çıksalar dahi ailenin en 
son kalan ferdi en az 250 lira alacak. 

BAŞKAN — 250 lira taksime uğrayacak, 
veyahut da bir kişide içtima edecek. Soru ce
vaplandırıldı. 

Madde ve ekini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundan ön
ceki hükümlere göre bağlanan ve aynı kanunun 
geçici maddeleri uyarınca % 60 zam yapılmış ve
ya yükseltilmiş olan emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü veya dul ve yetim aylıkları 1 . 1 . 1950 
tarihindeki (Subay ve askerî memurlarda 
1 7 . 3 . 1950 tarihli ve 5609 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihteki) rütbesi, kadro unvanı, 
derecesi, fiilî ve itibari hizmet süresi aynı olan
lara o tarihlerde bağlanması gereken aylık mik
tarlarına yükseltilir. 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Yükseltmeye esas 
olarak rütbe, kadro unvanı ve derece eşitlikleri; 
özel, teadül ve kuruluş kanunları hükümleri, eşit
likleri bulunamıyanlar için, görevlerin nitelik
leriyle geçici 1 nci maddede gösterilen tarihler
deki benzerleri gözönünde bulundurulmak sure
tiyle, Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı 
ve ilgili kurumların birlikte hazırlıyacakları tek
lif üzerine, Devlet Personel Heyetinin istişari ka
rarı alınarak, Bakanlar Kurulunca takdir ve 
tesbit olunur. 

Yükseltmeler, ilgililerin bağlı oldukları ku
rumlarca veya sandıklarca yapılır. Yükseltmeler
de 5434 sayılı Kanun ve daha önceki kanunlarla 
yapılan zamlar ödenmez. 

Ancak, 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra 
27 . 2 . 1959 tarihli ve 7236 sayılı, 28 2 196! 
tarihli ve 279 sayılı, 25 . 1 . 1962 tarihli ve 5 sa
yılı kanunlarla yapılan zamlar eklenir. 

Şu kadar ki, 7236 sayılı Kanunla % 100 ora
nının üstünde yapılan zamlar nazara alınmaz. 
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Yukarıdaki hükümlere göre düzeltilecek ay

lıklar halen alınmakta olan aylık miktarından 
daha az olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isti-
yen sayın üye.. Yok. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun uygu
lanmasına ait belgelerin incelenmesi, işlemleri
nin tamamlanarak, ödemenin zamanında yapıla
bilmesinin sağlanması maksadiyle uygulanacak 
usulle, çalışma saatleri dışında göverlendirile-
cek personele ve Sayıştay mensuplarına verile
cek fazla çalışma ücretleri ilgili kurumların 
bütçelerinden (emekli, dul ve yetim aylık ve 
ödenekleri bölümünden) karşılanmak üzere, Ba
kanlar Kurulunca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim bir soru var, deniyor ki, «50 lira 
alan 250 liraya çıkacak, fakat 250 lira alanın 
imkânı ne olacaktır?» 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SAMI 
KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Müsaade ederseniz bu
na Hükümet cevap versin. 

BAŞKAN — Buyuran Hükümet. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMStLClSl KA

YA UĞURER — Efendim, aylıklar evvelâ bir 
emsale göre ayarlamaya tabi tutulacaktır. Emsa
line göre 'bağlanması lâzımgelen miktar 250 ol
duğuna göre... 

BAŞKAN — Hükümet adma konuşmak üze
re kürsüye buyurunuz. 

Soru yazılı olarak Başkanlığa, Sayın Sırrı 
Uzunhasanoğlu tarafından verilmiştir. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSlClSl KA
YA UĞURER — Efendim, aylıklar evvelâ em
salinin aylığına getirilmesi için bir ayarlamaya 
ve yükseltmeye tabi tutulacaktır. Yükseltme ne
ticesinde isabet eden maaş miktarı 250 liranın 
üstünde ise bu aylık verilecektir. Şayet emsali
ne, - aynı unvan, derece ve rütbeye göre - isabet 
eden aylık miktarı 250 liradan noksan ise 250 
liraya çıkarılacaktır. Yapılacak muamele bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Açık 
oylarını kullanmıyan sayın üye? Yok. 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince yapıla
cak yükseltme ve ayarlamalara ait ödemeler ka

nunun yayımını takibeden malî yıl başından, di* 
ger hükümler yayımı tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş-
tiı\ 

11. — 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teş
kilât ve vazifelerine dair Kanunun 26 ncı mad
desinin kaldırılması ve bu kanuna üç madde 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/842, Cumhuriyet Senatosu 1/586) 
(S. Sayıcı : 685) (1) 

BAŞKAN — Efendim sayın komisyon üye
leri veya başkanlarından mÜ7akeresi arzu edilen 
685 sayılı Kanun vardır. Hidematı vataniye ter
tibinden, başka yoktur. 085 sayılı Kanunun gün
deme alınması gelen kâğıtlardan alınması önce
likle ve ivedilikle görüşülmesine mütedair tak
rir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât 

Kanunun 26 ncı maddesinin tadil ve 685 sıra sa
yılı tasarı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. Gelen kâğıtlardan gündeme alı
narak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Bask. 
İçel 

Cavit Tevfik Okyoyuz 
BAŞKAN — 685 sıra sayıda kayıtlı gelen 

kâğıtlardan çıkmış bulunan kanun tasarısının 
gündeme alınması, öncelikle görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Komisyon rapo-

(1) 685 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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runun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Okunmasını kabul edenler... Et-
miyenler... Okunmaması karar gir olmuştur. Tü
mü üzerinde görüşmek istiyeıı sayın üye... Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, ivedilikle görüşülmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bayındırlık Bakanı? Yoklar. Hüküme
tin bulunmaması hasebiyle kanunun müzakeresi 
yapılamayacaktır. 

12. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanıma 
bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/798; Cumhu
riyet Senatosu 1/573) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 947 (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 669) (1) 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlarda mevcut 6G9 sı
ra sayıda mevcut kanun tasarısının müzakeresi
ne geçiyoıuz. Bununla ilgili bir takrir vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

«5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâz 
maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hakkında
ki kanun tasarısı» nın Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunda müzakeresi sırasında Bakanlığı
mızı, Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar Daire 
si Başkanı Ahmet Kerse temsil edecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğine müsaadelerinizi say 
gılarımla arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Gelen kâğıtların sekizinci sıra
sındadır. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı madde ve fıkraların eklenmesine dair 
kanun tasarısı gelen kâğıtların gündeme 

(1) 669 S. Sayılı basmayazı tutanağın sorumda
dır. 
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alınması hususunu, öncelikle görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Komisyon rapo
runun okunup okunmaması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Okunmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Okunmaması karargir olmuştur. 
Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. İvedilikle görüşülmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5431 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Emekli Sandığı Kanununun 
12 nci maddesinin 11 nci fıkrasının (J) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

J ) ITarb okulları ile fakülte ve yüksek okul
larda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan veya 
kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci 
olanlar. 

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

MADDE 2. Aynı kanunun 15 nci madde
sinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

e) Harb okulları ile fakülte ve yüksek 
okullarda Silâhlı Küvetler hesabına okuyan as
kerî öğrencilerin, öğrenci harçlıkları ile teğmen 
aylıkları tutarları arasındaki farkın keseneği 
aynı esaslara göre öğrenciler adına dairelerince 
ödenir. 

Bunların 31 nci madde gereğince emeklilik 
müddetlerinden indirilme yılları takibeden yıla 
ait aylıklardan kesenek alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye1? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 31 nci madde
sinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Harb okulları, fakülte veya yüksek okullar
da her ne sebeple olursa olsun sınıf geçemiyen 
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Silâhlı Kuvvetler mensubu askerî Öğrencilerin 
fazla öğrenim yılları fiilî hizmet müddetlerinden 
indirilir : 

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

MADDE 4. — Aynı kanunun 37 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 37. — Pilot olan ve olmıyan ordu 
uçucuları ile Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü uçucu personelinin uçucu olarak, dc-
nizaltıcı, dalgıç, kurbağaadam subay, yedek su
bay ve askerî memurları ile astsubayların de-
nizaltıcılık, dalgıçlık, kurbağa adam görevlerin
de geçirdikleri fiilî hizmet müddetlerinin her 
yılı için 32 nci maddenin (a) fıkrası ile 36 ncı 
maddenin (a), (b) fıkralarında gösterilen fiilî 
ve itibari hizmet müddetleri zamları dışında ay
rıca altı ay hizmet müddeti eklenir. 

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

MADDE 5. — Aynı kanunun 105 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir; 

Ek fıkra — Subay, askerî memur, astsubay
lardan doğum tarihlerinde, ay ve gün yazılı bu-
lunmıyanlar için yaş haddinin son günü 1 Ey
lüldür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanuna aşağıdaki geçi
ci madde eklenmiştir : 

Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülteleri 
ile yüksek okullarda tahsil yaparak muvazzaf 
subay ve askerî memur nasbedilenler ile halen 
Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek 
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okullarda okuyan askerî öğrencilerden bu ka
nunun 12 nci maddesinden tam olarak faydalan
mamış olanlar fakülteye giriş tarihinden subay 
veya askerî memur nasbedildikleri tarihe kadar 
geçen süre; 31 nci maddenin 6 ncı fıkrası hükmü 
saklı kalmak şartiyle, fiilî hizmet süresinden sa
yılır. Bundan doğacak, borçlanma iştirakçiler 
tarafından Emekli Sandığına ödenir. 

Bunlardan, askerî liselerden mezun olup da 
fakültelere girenlerin emeklilik hizmetlerinin 
başlangıcı, aynı tarihte askerî liseyi bitirip Harb 
okullarına giren emsallerininki gibi hesaplanır. 

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

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teşki
lâtına dair olan kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin açık oy
lamasına 97, sayın üye katılmış 94 kabul, 3 çe-
kinser. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Gündemde başka görüşülecek iş bulunmadı
ğı cihetle 16 . 7 . 1965 Cuma günü saat 11.00 de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,50 
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68C2 sayılı Gider Vergisi Kanununda bası değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlardan alınan 

Hazine hissesinin kaldırılmasına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABtt ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O Kan 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz luce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
paıı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasb 
İbrahim Saffet Ömay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayandı' 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alton 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

184 
100 

97 
0 
3 

[Kabul edenler] 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Kinin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin P-mırııoğlu 

ELÂZIĞ 
ilasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Ilatunoğlu 
Fdip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçaarök 

GAZİANTEP 
7eki islâm 
Mizam et t in Oztrül 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Ozdolay 

İSPARTA 
Mustafa (îüleügi! 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arı burun 

Fikret Gündoğan 
Hasan Eki em özden 
ili f at öztürkçine 

İZMİR 
fzzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Vusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçjiyil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat. Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
M nam in er Obuz 
A fi met 'Vt.-îr 

KÜTAHYA 
t. Etem Fnline 

MALATYA 
NTüvit YntHî, 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
'• 'enap Ak MI 

MARDİN 
Abdıırrahman Bavar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğliî 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. §. A ta sağun 

NİĞDE 
Kudret Bayharı 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Meedi A^ıu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Rıza Isıtan , 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

— 550 



TRABZON 
Şevket Buladoülu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi K.'sıı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kapıan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. Ü.) 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkav 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı ülay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ 
lu 
Galip Afşar 
Mehmet ünaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAB 
Rasim üancıoğlu 

ACRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
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URPA 

Vasfi Gerger 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
VAN 

Ferid Melen 

Rıfat Etker 
Sabit Koeaheyn&lu 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangii 
Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Rnver Aka <Başkan) 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURDUR 
O. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
^aki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DtYARBAKTR 
th*nn TTamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Feu7,*ıl 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
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YOZGAT 

^adık Arîukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Osman Zeki Gümüşoğb 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
ömer Lûtfi Bozcalı 
Knis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Ilazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 

KAYSERİ 
Hüseyin Kal|wıkln»&lı 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 

Ömer Ergün 
Nadir Nadi 

Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Nledim ftvlıya 
MARDİN 

AbdülkeHm Saraçoğlu 
NİĞDE 

İzzet Gener 
ORDU 

'-şref Ayhan 

SAKARYA 
i\âzım Yurdakul 

SAMSUN 
îefet Rendeci 

SİVAS 
hmet Çekerrınglu 

TRABZON 
^eşat Zaloğlu 

URFA 
Rsat Mahmut Karakurt 
CUHMURBAŞKANIN-
3A SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Amil Artus 
Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Gnver Kök 
Osman Koksal 
>ahir Kunıtluoğltl 
Vecati özdeniz 
\ \ Zerin Tüzün 
Raeıp Üner 
Adil Ünlü 

[Çekinserler] 

BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 

ERZURUM 

Osman Alihocagil 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hasan Kangal 

[Oya katılmıy anlar] 
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[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) rare t l i cetvellerde değbiklik yapılması hakkın

daki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 03 

Kabul edenler : 82 
Reddedenler : 1 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 89 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Galip Afşar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oglu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Ali T ürker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nam i Şeref hanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Allan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 
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DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Ban<?uoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp TTatııno&lu 
Edip Somunoirhı 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki îslfım 
Nizamettin özenil 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen 

GUMÜŞANE 
İTalit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
îzzet Birarıd 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrını 

KAYSERİ 
TTüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çurnrah 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
İbrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süperin 

MARAŞ 
W d i m K>-I'\ '-H 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun MenteFOoylıı 

MUŞ 
fsa ITisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
El. Enver İşıklar 
Rıza İsıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Sövlpmezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Kesat Zalotrlıı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artnkmac 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif EyHİnüran 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
TTasan Atakan 
Ömer Ergim 
Osman Koksal 
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TABÎÎ ÜYE 
Sami Küçük 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
V«hbi Krsü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(1. Ü.) 
Sezai O'TCan 
Fahri özdilek 
Mehmet öztriineş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurd aküler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlı 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Ilalil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıofflu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
TTıfzı Othız Bekata 
Rifât Etker 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Ekrem özden 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KONYA 
Ahmet Onar 

[ÇekinserJ 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

[Oya katılmtyanlar] 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
TVvfiU înei 
CUHMURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYE 
İT a san Kangal 
Nadir Nadi 

Sabit Koeabeyoğ\u 
ANTALYA 

M. Akif Tekin 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Knver Aka (liaşkan) 

BOLU 
Ifcahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan
d ı (B.) 
Kakı (iüzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
IIazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çotin 

DİYARBAKIR 
İhsan TTamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin n?hr.n 

İSTANBUL 
M. "Rrdogran Adalı 
Şevket Akyürek 

Fikret Oündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi IJozcah 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (t Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Tlazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
\hmet Vn«5T.pt Tuna 

KAYSERİ 
Suad TTayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulnsman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akr»a 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusny 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlı 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Arasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi TeveToglu 

SİNOP 
Suphi Batnr 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntas 

UKFA 
Rsat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Cnşkunoglu 

YOZGAT 
tsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Neeati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Rasrıp Öner 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu maddesinin değiştiril

mesine dair kanun teklifinin Madde : 2 ne verilen oyların sonucu 

Halt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Saıni Küçük 
Sezai O'Kaıı 
Fahri özdilek 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapam 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan | 

ELÂZIĞ ! 
Celâl Ertuğ 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 97 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 3 
Oya katılmayanlar : 85 

Açık üyelikler : 2 

lKabul edenler] 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet Iwmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztüfkçine 
Cemal Yıldırım 

ÎZMÎR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ I 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulıınay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu j 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU | 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Biz a Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Bıîladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UEFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Evi doğan 
Tevfik İnci 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Ömer Ergün 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 
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O. Senatosu B : 118 15 . 7 .1965 O : 1 

TABİÎ ÜYE 

Suphi Gürsoytrak 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 

[Oya katılmvy anlar] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hasan Kangal 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Actmer 
Eefet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. ü.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özlkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yıırdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Mehmet Unalclı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazı Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ömer Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (1.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DÎYARBAKm 
İhsan Ha m it Tigrcl 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
0. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.), 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Zerin Tüzün 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

118 NOİ BİRLEŞİM 

15 . 7 . 1965 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KUEULA SUNUŞLARI 

1. —• Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 
10/5) 

2. — Anayasa Mahkemesine asıl üye secimi. 
3. —• Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR "VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARART 
VERİLEN İŞLER 

1. — 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununda 
bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıt
lardan alman Hazine hissesinin kaldırılmasına 
dair ikamın tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/791 ; Cum
huriyet Senatosu .1/588) (S. Sayısı : 668) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1965] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. ._ 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 93 ncü maddesinin sonuna bir bend 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni -ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 2/757; Cumhuriyet Senatosu 2/168) (S. Sa
yısı : 666) l'Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1965] 

2. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına ve Vakıflar Gene] Mü
dürlüğüne olan borçlarının tasfiyesi (hakkında
ki 'kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/81.7; Cum
huriyet Senatosu 1/589) (S. Sayısı : 678) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 7 . 19651 

3. — 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Msiîiril' 
Teşkilâtına dair oları Kanunun 19 nen madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince 'kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 2/310; Cumhuriyet Senatosu 
2/179) (S. Sayısı : 679) [Dağıtma tarihi : 
1 3 . 7 . 1965] 

4. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü ikuruluş ve görevleri hakkında Kanuna 
bağlı ( i ) sayılı cetvelde değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Mil
let Meclisi İ/640; Cumhuriyet Senatosu 1/591) 
(S, Sayısı : 675) [Dağıtma tarihi : 13 .7 .1965! 
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Döneu 
Toplantı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 669 
5434-sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/798; 

Cumhuriyet Senatosu 1/573) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 974) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
8ay% : 10602-60481 

2.7. 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 30 . 6 . 1965 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 17 . 2 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 28'. 5 ve 30 . 6 . 1965 tarihli 118 ve 137 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meçlisi S- Sayısı :974) 

Geçici Komsiyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/573 

Karar No. : 1 

9.7. 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

5434 sayılı Emeklin Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hakkında kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin 
de iştirakleriyle Komsyonumuzda görüşüldü. 

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

Başkan 
Sivas 

H. Söylemezoğlu 

Sözcü 
Samsun 

E. I§ıklar 

Kâtip 
U, Ulusoy 

Erzurum 
E. Somunoğlu 



2 — 
Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin 

5434 sayılı EmeMi Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hakkında 

kanun tasarıs% 

MADDE 1. — Emekli Sandığı Kanununun 
12 nci maddesinin II nci fıkrasının (J) bendi 
aşağıdaki şckildo değiştirilmiştir : 

J ) Harb okulları ile fakülte ve yüksek okul
larda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan veya 
kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci 
olanla?. 

MADDE 2. —- Aynı kanunun 15 nci madde
sinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ti; : 

e) Harb okulları ile fakülte ve yüksek 
okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan as
kerî öğrencilerin, öğrenci harçlıkları ile teğmen 
aylıkları tutarları arasındaki farkın keseneği ay
nı 'esaslara göre öğrenciler adına dairelerince 
ödenL\ 

Bunların 31 nci madde gereğince emeklilik 
müddetlerinden indirilen yılları takibeden yıla 
ait aylıklardan kesenek alınmaz. 

MADDE 3. —• Aynı kanunun 31 nci madde
sinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde d'eğiştiril-
mişt'L* ı 

Harb okulları, fakülte veya yüksek okullar
da her ne sebeple olursa olsun sınıf geçemiyen 
Silâhlı Kuvvetler mensubu askerî öğrencilerin 
fazla öğr'enim yılları fiilî hizmet müddetlerinden 
İndirilin. 

MADDE 4. —•' Aynı kanunun 37 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 37. — Pilot olan ve olmıyan ordu uçu
cuları üo Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
uçucu personelinin uçucu olarak, denizaltıcı, 
dalgıç, kurbağaadam subay, yedek subay ve as
kerî memurları ile astsubayların denizaltıcılık, 
dalgıçlık, kurbağa adam görevlerinde geçirdikle
ri fiilî hizmet müddetlerinin her yılı için 32 nci 
maddenin (a) fıkrası ile 36 nci maddenin (a), 
(b) fıkralarında gösterilen fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri zamları dışında ayrıca altı ay hizmet 
müddeti eklenir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hakkında 

kanun tasarısı 

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

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

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

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 669 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Aynı kanunun 105 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir; 

Ek fıkra — Subay, askerî memur, astsubay
lardan doğum tarihlerinde, ay ve gün yazılı bu-
lunmıyanlar için yaş haddinin son günü 1 Ey
lüldü.'. 

MADDE 6. — Aynı kanuna aşağıdaki geçi
ci maddo eklenmiştir : 

Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülteleri 
ile yüksek okullarda tahsil yaparak muvazzaf su
bay ve askerî memur na^bedilenler ile halen Si
lâhlı Kuvveter hesabına fakülte ve yüksek okul
larda okuyan askerî öğrencilerden bu kanunun 
12 nei maddesinden tam olarak faydalanmamış 
olanlar fakülteye giriş tarihinden subay veya 
askerî memur nasbedildikleri tarihe kadar geçen 
süre; 31 nci maddenin 6 ncı fıkrası hükmü sak
lı kalmak şartiyle, fiilî hizmet süresinden sayılır. 
Bundan doğacak, borçlanma içtirakçiler tarafın
dan Emeki Sandığına ödenir. 

Bunlardan, askerî liselerden mezun olup da 
fakültelere girenlerin cmeklil'-k hizmetlerinin 
başlangıcı, aynı tarihte askerî liseyi bitirip Harb 
okullarına giren emsallerininki gibi hesaplanır. 

MADDE 7. -
yürürlüğa girer. 

Bu kanun yayımı tarihindo 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

)>0<i ,«.. 
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Dönem : 1 
Toplantı . 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri bak
landa Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/640; Cumhuriyet 

Senatosu 1/591) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 711) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 6 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı. . 8030 - 44793 

Cumhuriyet Senatosu Başkanüığıaıa 

Millet Meclisinin 2 . 7 . 1965 tarihli 139 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
•t«y ile kabul edildi, 5539 sayılı Karayolları < I enel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkında Kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuş
tu ; . 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 29 . 1 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 15 . 1 .; 10 . 3; 30 . 6 ve 2.7. 1965 tarihli 40, 72, 137 ve 139 ncu birleşimlerinde önde
lik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 711) 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
.Bayındırlık, Ulaştırma 8.7. 1965 

ve İmar - İskân 
Komisyonu 

Esas No. : 1/591 
Karar No. : 21 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 2.7.1965 tarihli 139 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
•oy ile kabul edilen, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkında Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlı
ğının 6 Temmuz 1965 tarih ve 8030-44793 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle Komisyonumuzun 8 Temmuz 3965 tarihli Birleşiminde, ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

I — Kanun tasarısının gerekçesinden ve Hükümet temsilcisinin verdiği izahattan da anlaşıldığı
na göre; Karayolları hizmetlerini sağlıya n 5539 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tadadedilen görev-

675 
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lor 1950 senesi iş lıacmma göre ayarlandığından, teşkilâtın bugünkü bölge adedinin 13 e çıkması ve 
müstakil saymanlık teşkilâtı bulunmasını zaruri kılan makina ve ikmal şeflikleri de ihdas edildiğin
den ve Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygulanması dolayısiyle Karayolları Bölge Teşkilâtının 
(15) e çıkarılmasının mutasavver bulunması karşısında, saymanlık kadrolarının bir revizyona tabi 
tutulmasına kesin ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

11 — Bu gerekçe ve kanun ile kadro istihsaline gidilmiştir. 
Tasarı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I I —• Millet Meclisi Metninin I, I I ve I I I ncü maddeleri ile tasarıya bağlı cetveli Komisyonu

muzca da aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü (Bu kanunda kâtip) 
Tabiî Üye Kütahya Samsun Erzurum 

// . Tunçkanat İ. E. Erdinç R. Isıtan ASV. Ilatunoğlu 

Burdur Eskişehir Trabzon İzmir 
F. Kınaytürk G. Uçagök it. Zaloğlu N. Özerdemli 

Bitlis 
Z. N. Şeref hanoğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Sentosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 12 . 7 , 1965 

Esas No. : 1/591 
Karar No. : 67 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2 Temmuz 1965 tarihli 139 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5539 «sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkında 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Baş
kanlığının 6 Temmuz 1965 tarihli ve 8030 - 4493 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına gönderilmekle Komisyonumuzun 12 Temmuz 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri 
de hazır bulunduıkları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılarak, yeni kurulan bölge teşkilâtlarının ve grup şefliklerinin 
saymanlık hizmetlerini yürütmek için gerekli kadroların istihsal edilebilmesini ve mevcut kad
rolarda da ayarlama yapılabilmesini öngörmdkte dir. 

1950 yılında yürürlüğe giren 5539 sayılı Kanunla 12 bölge teşkilâtı kurulmuş iken, sonradan 
karayollarında meydana gelen gelişmeler yeni bölgeler teşkilâtları ile makina ve ikmal grup şef
liklerinin ihdasını gerektirmiş ve (bunlar fiilen tesis olunmuştur. Ancak bu yeni kuruluşlar da, 
harcamalarını denetliyeeek ve ödemelerini yapacak sorumlu saymanlıklar icabettirmiştir. 

Bu sorumlu saymanlıklar için kanunla kadro alınaııamış ve fakat sözü edilen 5539 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesiyle Genel Müdüre tanınan istihdam yetkisinden faydalanılmak suretiyle, 
başka hizmet kadroları bu işe tahsis olunarak, yine aynı kanunun 12 nei maddesi uyarınca Maliye 
Bakanlığı emrine verilmişlerdir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 675 ) 
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Tatbiktta sonradan bu yol da değiştirilmiş, tâyinler Karayolları Genel Müdürlüğüne bırakıl

mış fakat, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 134 ncü maddesi uyarınca Maliye Ba
kanlığı tarafından yetkili kılınmaları yoluna gidilmişse de, saymanlıJk memurlarının özlük gö
revlerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne devredilmesiyle bu yolun mahzurlu 
olduğu sözü edilen Genel Müdürlükçe Karayollarına bildirilip, bu hizmetler için kadro istenme
sinin kanuni bir zaruret olduğu ifade edildiğinden bahse konu teşkilâtların saymanlık hizmetleri 
için kanuna uygun kadro alınması gerekmiştir. 

Yukarda işaret ettiğimiz gibi, tasarı mevcut kadrolarda da bir ayarlama yapılmasını, özel
likle Saymanlık Müdürünün kadrosunun 1 250 liradan 1 500 liraya, Saymanlık Müdür Yardım
cısı ve sorumlu saymanlıkla, veznadar kadrolarında da ibirer derece yükseltme yapılmasını ön
görmektedir. Tasarı bu konuda gerekçe olarak, emsal kurumlardaki ikadro derecelerine işaret 
etmektedir. 

Tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kafbul edil

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

Başkan Başkanvekili Sözcü 
içel Ankara istanbul Ankra 

C. T. Oikyayuz M. TJlusoy O. Z. Gümüşoğhı N. Ağırnash 

Çorum Denizli istanbul Kayseri 
A. Çetin C. Akyar E. özden H. Dikeçligü 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 675) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

5539 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri 
hakkında Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişildik yapıl

masına dair kanun tasarısı 

MADDE I. — Karayolları 
(îenel Müdürlüğü Kuruluş vo 
görevleri hakkında 5539 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin merkez ve iller kuruluşları
na dâhil kadrolarından bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar çıkarılmış ve ye
rine ilişik (2) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinden bir ay sonra 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -— Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

| Bayındırlık, Ulaştırma ve 
i İmar - îskân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

5539 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri 
hakkında Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapıl-

| masına dair kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

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

Tasarıya bağlı (2) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

5539 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve görevlen 
hakkında Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapıl

masına dair Kanun 

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

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

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

I Millet Meclisine bağlı cetvel-
I 1er: 
; Millet Meclisi metnine bağlı 
i i l ) sayılı cetvel aynen kabul 
< edilmiştir. 
| Millet Meclisi metnine bağlı 
i (2) sayılı cetvel aynen kabul 
| edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 675 ) 
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[1] SAYILI CETVEL 

Aylık 
D. Görevin çeşidi Sayı tutarı 

MERKEZ KISMI 
4 Saymanlık Müdürü 1 1 250 
6 » » Yardımcısı 1 950 
9 Veznedar 1 600 

ÎLLER KURULUŞU 

7 
8 
9 

10 

Sorumlu Sayman 
» » 

Veznedar 
» 

6 
6 
6 
6 

800 
700 
600 
500 

[2] SAYILI CETVEL 
Aylık 

D. Görevin çeşidi Sayı tutarı 

MERKEZ KISMI 

3 Saymanlık Müdürü 1 1 500 
5 » » Yardımcısı 2 1 100 
5 Merkez Sorumlu Saymanı 1 1 100 
7 Veznedar 1 800 

İLLER KURULUŞU 

6 
7 
8 
9 

Sorumlu Sayman 
» » 

Veznedra 
» 

8 
9 
8 
9 

950 
800 
700 
600 

t>&<i 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 675 ) 





Dönem : i CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : g j j 
Toplantı : 4 

Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk Kredi Bankasına ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne olan borçlarının tasfiyesi hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/817; Cumhuriyet 

Senatosu 1/589) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 951) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdür üğü 6.7. 1965 
Sayı : 10638 - 60709 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Mil"!et Meclisinin 2 . 7 . 19G5 tarihli 139 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşü1 erek işari oy 
ile kabul edi'en, Türk' Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk Kredi Bankacı ve Vakıflar Ge el Müdür
lüğüne olan borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı, dosyasiyle ıbirlikte sunu'muştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuai Sirmen 

Not : Bu tasan 19 . 2 . 1965 tarihinde Başkznlıkçt tik Komisyona hav alo edilnv'ş ve G°-nel 
Kurulun 21.5; 30 6 ve 2 . 7 . 1935 tarihli 111, 137 ve 139 ncu birleşimlerinde öncelik v& ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (M ilet Meclisi S. Sayısı : 951) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 12 . 7 . 1965 
Esas No. 1/589 

Karar No. 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk Kre:1i Bankasına ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne olan 
borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Ko
misyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hu'-uslar Komisyonumuzca da benimsenmiş, Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne öncelik ve ivedilikle görüşülmesine ka
rar verilmiştir. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Trabzon Elâzığ Tunceli Kastamonu 

Y. Demirdağ B. Giray M. A. Demir M. Çamlıca 

Kayseri 
/ / . Dikeçligil 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına ve Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne olan borçlarının tasfiyesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türk Eğitim Derneği Ankara 
Koleji tesisinin Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
borçlu bulunduğu 500 000 lira, Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne ve aynı tesisin Emlâk Kredi Ban
kasına 31 . 12 . 1964 tarihi itibariyle borçlu 
bulunduğu 9 834 780 lira 21 kuruşun bu tarih
ten itibaren işliyecek faizleri ve sair masrafları 
ile birlikte Türkiye Emlâk Kredi Bankasına Ha
zinece ödenmek suretiyle tasfiye olunur. 

MADDE 2. — Hazinece ödenen meblâğ öde
me tarihini takibeden yıl başından itibaren der
nek tarafından yirmi yılda ve yıllık eşit ikişer 
taksit halinde faizsiz olarak Hazineye geri öde
nir. Taksit zamanları Maliye Bakanlığınca tâyin 
olur. Vâdesinde ödenmiyen taksitler % 5 gecik
me faizleriyle tahsil edilir. Borç taksitlerinin ve 
gecikme faizlerinin tahsilinde 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkında Kanun hü
kümleri uygulanır. Hazine alacağının tasfiyesi
ne kadar Derneğe ve tesise ait gayrimenkuller 
üzerinde borç miktartıca Hazine adına ipotek 
tesis edilir. Yıllık tediyeler miktarınca ipoteğin 
fekki caizdir. 

Bu kanun gereğince Hazineye naklolunan ve 
Hazinece ödenecek olan borç Türk Eğitim Der
neğince Hazineye tamamen iade edileceği tari
he kadar Ankara Koleji tesisinin ve Türk Eği
tim Derneğinin hesapları Maliye Bakanlığınca 
her yıl teftiş edilir ve bu teftiş neticelerini gös
teren raporlar ilgili mercilere verilir. 

MADDE 3. — Bu kanun gereğince Hazinece 
yapılacak ödeme, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
yılı takılıbeden bütçe yılında konulacak ödenek
ten yapılır ve Dernekten her yıl yapılacak tah
silat o yıl bütçesine gelir kaydedilir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına ve Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne olan borçlarının tasfiyesi hakkında kanun 

tasarısı 

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

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

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

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

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

- • «4» 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 678) 



Dönem : 1 CTTÛ 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O l O 

3 , 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 

raporu (Millet Meclisi 2 /310; Cumhuriyet Senatosu 2/179) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 376) 

Mület Meclisi 
Genel Sekreterliği 6.7. 1965 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 3224 - 15807 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 2 . 7 . 1965 tarihli 139 ncu B'rleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair o"an Kanunun 19 neu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 5 . 10 . 1962 tarih'nde Başkanlıkça İlk Komisyona havale eiilmiş ve G nel 
Kurunu 24.6; 1.7 ve 2 . 7 . 1965 tarihli 134, 138 ve 139 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivediikU 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayıeı : 376) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 12 . 7 . 1965 
Esas No. 2/179 

Karar No. 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda görü
şüldü. 

Teklif gerekçesinde izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da benimsenmiş, Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulü ıe, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar ve
rilmiştir. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Trabzon Elâzığ Tunceli Kastamonu 

T. Demirdağ R. Giray M. A. Demir M. Çamlıca 

Kayseri Yozgat 
H, Dikeçligü î. Yeşilyurt 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

3.4. 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına 3 
dair olan Kanunun 19 ncu maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) İlk öğretmen okullarım yatılı, gündüzlü 
olarak bitirenlerle dışarıdan imtihan geçirerek 
ilkokul öğretmenliği diploması alanlar, 

b) Öğretmen yetiştiren herhangi bir yük
sek öğrenim kurumunu yatılı ve gündüzlü ola
rak bitirenlerden, Millî Eğitim Bakanlığınca 
atandıkları yerlerde göreve başhyanlara, bir de
faya mahsus olmak üzere Millî Eğitim Bakanlı
ğı bütçesinden başlangıç maaşlarının bir katı 
oranında «donatım ödeneği» verilir. Bu ödenek
ten vergi kesilmez. 

c) Donatım ödeneği alanlar, üç yıl içinde, 
herhangi bir sebeple, öğretmenlikten ayrıldıkla
rı veya ihraeedilclikleri takdirde bu ödenek ken
dilerinden geri alınır. 

d) Devlet memuru iken, herhangi bir öğret
men yetiştiren kurumu, dışarıdan imtihan geçir
mek suretiyle bitiren ve memuriyeti öğretmenli
ğe aktarılanlara a ve b bendindekilere ödenen 
«donatım bedeli» verilmez. 

MADDE 2. — Bu kanun Mart 1964 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanlığı yürütür. 

4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına 
dair olan Kanunun 19 ncu maddesinin 

değiştirihnesine dair kanun teklifi 

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

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

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

C. Senaıtosu ( S. Sayısı : 679 ) 



TOHUMU : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O Ö U 

Emekli sandıkları ile Maluliyet, ihtiyarlık ve ö l ü m sigortaları ka
nunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra ve geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve 
Iskan, Sosyal işler, Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 2 /786 ; Cumhuriyet Senatosu 2 /166) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 1023) 

MiUet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 6 . 1965 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 10309 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 

Millet Meclisinin 29 . 6 . 1965 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
Işari oy ile kabul edilen, Emekli Sandık1 arı ile Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları kanun
larına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 tarihli ve 228 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine bir fıkra ve geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla, Millet Meclisi Başkanı 
Fuai Sirmen 

Not : Bu teklif 8 . 1 . 1965 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kumun 24 ve 29 . 6 . 1965 tarihli 134 ve 136 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 1023) 

Bayındırlık, ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Baytndırhk, Ulaştırma ve 1,7i İ965 
îmar - İskân Komisyonu 

Esas No. 2/796 
Karar No. 6 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

îşari oy ile kabul edilen Maluliyet ve ölüm sigortalan kanunlarına tabi hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 5 . 11 . 1961 tarihli ve 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra ve geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi. 

Komisyonumuzun 1 . 7 . 1965 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakleriyk 
tetkik ve müzakere edildi: 
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Gerekçede belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler 

Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek kanun teklifini, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen şekli ile aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Teklifin havalesi gereğince Sosyal işler Komisyonuna tevdi edilmek üzere Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Tabiî Üyo 

H. Tunçkanat 

Bu Kanuna Sözcü 
Çorum 

S. Yalgtûc 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

H. Atdkan 
Ankara 

8. Kocabeyoğlu 

Erzurum 
S. Ilatunoğlu 

Burdur 
F. Kınaytürh 

Eskişehir 
O. Uçagök 

Trabzon 
R. Zaloğlu 

Sosyal işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal tşler Komisyonu 

Esas No : 2/166 
Karar No : 28 

Yüksek Başkanlığa 

$ .7 . im 

Millet Meclisi 29.6.1365 taxühli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy ile 
kabul edilen, Emekli sandıkları ile Maluliyet, îhti/arlık ve ölüm sigortalan kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki 5.1.1961 tarih1 i ve 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra 
ve geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi, Kamisyonumuzda ilgili temsilcilerin de iştirakleriyle 
tefârik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar, temsilcilerin verdikleri izahlar muvacehesinde eşitsiz
liğin telâfisine matuf bu kanun teklifi, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler Komisyonuna tevdi edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu kanunda Sözcü Kâtip 
Zonguldak Burdur Oaziantep istanbul 

T. R. Baltan F. Kınaytürh N. özgül M. Aksoley 

Cumhurtba^kanınca S. U. »Bolu 
ö. Ergün R. Arıkarı 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 680) 
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Malî ve iktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Mdlve İktisadi İşler Komisyonu 5.7. 1965 

Esas No : 2/166 
Karar No : 55 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi 29.6.1965 tarihli 136 ncı Biri eşi ninde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy ile 
kabul edilen, Emekli sandıkları ile Maluliyet, İhtı /arlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki 5.1.1961 tarih'i ve 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra 
ve geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi, Komisyonumuzda ilgili temsilcilerin de iştirakleriyle 
her yönden tetkik ve müzakere edildi. Teklifin gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara 
mütedair temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde böyle bir kanunun lüzum ve 
zaruretine kaani bulunan Komisyonumuz bahis konusu kanun teklifini Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen şekli ile aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Balıkesir Gaziantep Tabiî Üye Tabiî Üye 

H. Â. Türker Z. İslâm §. Özkaya K. Kaplan 

Antalya Cumhurbaşkanınca S. Ü. Antalya Kütahya 
M. PınlU E. Kök Â. Tekin O. Akça 

Gümüşane Erzurum 
H. Zarbun E. Somunoğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/166 9.7. 1965 
Karar No. : 66 

Yüksek Başkanlığa 

Milet Meclisi 29 Haziran 1965 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Emekli sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları kanun
larına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 228 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesine bir fıkra ve geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Baş
kanlığının 30 Haziran 1965 tarihli ve 10309 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
na gönderilmekle komisyonumuzun 9 Temmuz 1965 tarihli birleşiminde Maliye Bakanlığı, Emek
li Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

I - Teklif, 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir yeni fıkra ilâvesiyle, hizmetleri aynı ku
rumda devam etmekte iken 5434 sayılı Kanuna taibi bir göreve atanmaları sebebiyle, evvelce 
tabi oldukları sandıktan bu sandığa geçenlerin e mekli aylıklarının hesabının bu son def a tabi olduk
ları sandıkta iktisabolunan ve tahsise esas teşkil eden aylığa göre yapılmasını öngörmektedir. 

Ç. Senatosu ( S. Sayısı : 680) 
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1950 yılında yürürlüğe giren 5434 sayılı T. Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, bâzı kurum

ları ve personeli kapsamamış ve dolayısiyle de Devlet personeli arasında farklı emeklilik rejimi 
tatbikatı doğmuştur. Bu cümleden olarak, bâzı personel evvelâ 5434 sayılı Kanun kapsamı dışın
daki bir görevi ifa ederken, tâyin ve terfi gibi sebeplerle sözü edilen kanun kapsamına dâhil bir 
göreve geçtiklerinde, evvelki hizmetleri bahse konu 5434 sayılı Kanununun ilgili hükümleri mu
vacehesinde hesaplamada göz önüne alınmamış ve bu süreler bir kayıp halini almıştır. 

Bunun ne derece haksız bir tatbikat olduğu açıktır. Bu tatbikat 1961 yılına kadar devam et
miş ve yukarıda işaret ettiğimiz 228 sayılı Kanunun çıkarılması ile büyük ölçüde telâfisi yolu
na gidilmiştir. 228 sayılı Kanunla bu hizmetler ay n ayrı hesaplanmakta ve birleştirilmtktedir. 

Gerekçede belirtildiği üzere, bu şekil dahi bâzı adaletsizliklere sebebolmaktadır. Zira, bu ay
rı hesaplamalar aylık miktarını düşürmektedir. 

Teklifin komisyonumuzdaki müzakerelerinde hazır bulunan Maliye Bakanlığı ile Emekli San
dığı temsilcileri bu teklife esas sistemin mer'i rejmin prensiplerine aykırı olduğunu belirtmiş
ler ve fakat mevcut uygulamanın haksızlıklara sobebolduğunu da ifade etmişlerdir. 

Teklif, komisyonumuzca mevcut bir haksızlığın telâfisi gerekçesiyle benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edil

mişlerdir. 
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

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

Başkan Başkanvekili Sözcü 
îçel Ankara istanbul Tabiî Üye 

C. T. Okyayuz M. Ulusoy O. Z. Gümü§oğlu 8. Küçük 

Ankara Çorum Denizli istanbul 
İV. Ağımash A. Çetin C. Akyar E. özden 

Kayseri Yozgat 
H. DikeçUgü î. Yeşilyurt 

C. Senatosu (S . Sayısı : 680) 





Millet Meclîsinin kabul ettiği 
metin 

Emekli Sandıklan ile Maluli
yet, İhtiyarlık ve ölüm Sigor
taları kanunlarına tabi hizmet
lerin birleştirilmesi hakkındaki 
5.1. 1961 tarihli ve 228 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesine bir 
fıkra ve geçici madde eklenme

sine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 
tarihli ve 228 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesine aşağıda yazılı 
fıkra eklenmiştir: 

Hizmetleri aynı müessesede 
devam etmekte iken sonradan 
memur statüsüne tabi bir vazi
feye geçirilmeleri sebebiyle, ev
velce tabi bulundukları sandık
lardan diğer bir sandığa geçen
lerin, emekli aylıklarının hesa
bi; son tabi bulundukları san
dıkta iktisabolunan ve tahsise 
esas teşkil eden aylığa göre ya
pılır. 

MADDE 2. — 5 . 1 . 1961 
tarihli ve 228 sayılı Kanuna 
aşağıdaki 3 ncü geçici madde 
eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bi
rinci maddede yazılı durumda 
iken, bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce, aylık bağlanmış 
olanlar da, bu kanunun hüküm
lerinden yürürlük tarihinden 
itibaren faydalanırlar. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
1 nci maddesi yaym tarihini 
takibeden aybaşından, geçici 
maddesi de yayın tarihini ta
kibeden ilk ödeme dönemi baş
langıcından itibaren yürürlüğe 
girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 
Emekli Sandıkları ile Maluli
yet, İhtiyarlık ve ölüm Sigor
taları kanunlarına tabi hizmet
lerin birleştirilmesi hakkındaki 
5.1. 1961 tarihli ve 228 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesine bir 
fıkra ve geçici madde eklenme

sine dair kanun teklifi 

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

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

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

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

Senatosu ( S. Sayısı : 680) 

Sosyal îşler Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

Emekli Sandıkları ile Maluli
yet, İhtiyarlık ve ölüm Sigor
taları kanunlarına tabi hizmet
lerin birleştirilmesi hakkındaki 
5.1. 1961 tarihli ve 228 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesine bir 
fıkra ve geçici madde eklenme

sine dair kanun teklifi 

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

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

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

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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Malî ve İktisadi işler Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve 
Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin 
"birleştirilmesi hakkındaki 5.1. 1961 tarihli ve 
228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra 
ve geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 

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

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 noü madde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve 
Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin 
birleştirilmesi hakkındaki 5.1. 1961 tarihli ve 
228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra 

ve geçici madde eklenmesine dair Kanun 

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

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

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

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

t>9<( ..«.. 
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fionem : 1 
Toplanla : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(Millet Meclisi 1/870; Cumhuriyet Senatosu 1/598) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 938 e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7227 - 40640 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 8 . 7 . 1965 tarihli 142 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesi hakkkmda kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 22 . 10 . 1963 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 21 . 5; 1, 8 . 7 . 1965 tarihli 111, 138 ve 142 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 938 e 1 nci ek) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu t 13 . 7 . 1965 
Esas No. 1/598 

Karar No. 5 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 .7 . 1965 tarihli 142 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oyla kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen-
:mesi hakkında kanun tasarısı. 

[Komisyonumuzun 13 . 7 . 1965 tarihli toplantısında her yönden tetkik ve müzakere edildi. Ta
sarının gerekçesinde tafsil en belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden, 
bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edil-

! mistir. 
Genel Kurulun tasvibine arz ddilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Başkan Bu Raporda Sözcü Kâtip 
Tabiî Üye Hatay Antalya Tabiî Üye 
S. Küçük E. Bahadırlı A. Tekin Ş. özkaya 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin I 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa I 
ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 8 . 6 . 1949 tarihli ve 6434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu- I 
nuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : I 

EK MADDE — Çeşitli emekli kanunlarına 
göre bağlanmış ve bağlanacak olan emekli, âdi I 
malûllük veya vazife malûllüğü aylıklarının alt 
sınırı 250 liradır. Bu alt sınır, memleketin eko
nomik durumu, ıgenel geçim şartları ve malî im
kânlar gözönünde bulundurulmak ve Başbakan
lık Devlet Personel (Heyetinin istişari kararı alın
mak suretiyle, (Bakanlar Kurulunca artırılabilir. 

Dul ve yetim aylıklarının toplamı alt sınır
dım aşağı olamaz. Aylık alan tek kişi de !olsa bu 
ıhü'küm uygulanır. 

Vazife -malûlü erlerle, 'bunların dul ve yetim
leri de aynı haklardan faydalanırlar. 

GEÇİCİ MADDE ]. — 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundan ön
ceki hükümlere -göre bağlanan ve aynı kanunun 
geçici maddeleri uyarınca % 60 zam yapılmış ve
ya yükseltilmiş olan emekli, âdi malûllük, vazife 
mâlûllüğü veya dul ve yritim, aylıkları 1 . 1 . 1950 I 
tarihindeki ('Subay ve askerî memurlarda 
17 . 3 . 1950 tarihli ve 5(509 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihteki) rütbesi, kadro unvanı, 
derecesi, fiilî ve itibari hizmet süresi aynı olan- I 
lara o tarihlerde bağlanması gereken aylık mik
tarlarına yükseltilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Yükseltmeye esas 
olacak rütbe, kadro unvanı ve derece eşitlikleri; 
özel, teadül ve kuruluş kanunları 'hükümleri, eşit
likleri îbulunamıyanlar için, görevlerin nitelikle
riyle ıgeçici 1 nci maddede gösterilen tarihlerde
ki benzerleri gözönünde bulundurulmak suretiy
le, Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve 
ilgili kurumların birlikte hazırlıyacakları teklif 
üzerine, Devlet Personel Heyetinin istişari ka
rarı alınarak, Bakanlar Kurulunca takdir ve 
tesbit olunur. 

Yükseltmeler, ilgililerin bağlı oldukları ku
rumlarca veya sandıklarca yapılır. Yükseltmeler
de 5434 sayılı Kanun ve daha önceki kanunlarla 
yapılan zamlatr ödenmez. J 

C. Senatosu 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kaibul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Kanununa 
ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı 

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

EK MADDE — Millet Meclisince kabul edi
len Ek -Miaıdde aynen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 2 — Millet Meclisince ko-
>bul edilen geçici 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayısı : 682 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Ancak, 1 . 1 . 1950 tfcardlhinden sonra 
27 . 2 . 1959 tarihli ve 7236 sayılı, 28 . 2 . 1961 
tarihli ve 279 sayılı, 25 . 1 . 1962 ıtarühli ve 5 sa
yılı 'kanunlarla yapılan zamkır eklenir. 

Şu kadar ki, 7236 sayılı Kanunla % 100 ora
nının üstünde yapılan zamlar nazara alınmaız. 

Yukarıdaki hükümlere göre düzeltilecek ay
lıklar halen (alınmakta olan aylık miktarından 
•dadıa az olamaz. 

GEÇlCt MADDE 3. — Bu kanunun uygu
lanmasına ait belgelerin incelenmesi, işlemlerinin 
'tamamlanarak, ödemenin zamanında yapılabil
mesinin sağlanması maksadiylc uygulanacak 
usulle, çalışma saatleri dışında görevlendirilecek 
personele ve Sayıştay mensuplarına verilecek 
fazla çalışma ücretleri ilgili kurumların bütçele
rinden (emekli, dul vo yetim aylık ve öden deleri 
'bölümünden) kaırşılaıımak üzere, Bakanlar Ku
rulunca tesbit olunur. 

MADDE 2. — Bu 'kanun gereğince yapıla
cak yükseltme ve ayarlamalara ait ödemeler ka
nunun yayımını takibeden malî yıl basından, di
ğer hükümler yayımı tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

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

C. S. Geçici Komisyonunun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 3 — Millet Meclisince ka
bul edilen geçici 3 ncü ımadde aynen kabul edil
miştir. 

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

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

.»>... »m<i 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/549; Cumhuriyet 
Senatosu 1/594) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 978) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 8.7. 1965 
Sayı : 6863 - 39282 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 7 . 7 . 1965 tarihli 141 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanım tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 19 . 9 . 1963 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havle edilmiş ve Genel 
Kurulun 10.6; 1, 7 . 7 . 1965 taHhli 126, 138 ve 141 nci birleşimlerinde önceUk ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 978) 

Anayasa ve Adalet, Tanım, îçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
kurulu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet, Tarım, 13 . 7 . 1965 

îçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 

kurulu Geçici Komisyon 
Esas No. 1/594 

Karar No. 2 
Yüksek Başkanlığa 

Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı Geçici Komisyonumuza ha
vale edilmekle ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumu/-
ea da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 . 7 . 1965 tarihli 141 nci Birleşiminde 
tasvip gören tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kastamonu Ağrı Eskişehir istanbul 
A. N. Tuna S. Türkmen ö. JJcuzal T. Arıburun 

Eskişehir Çorum 
G. Uçagök A. Çetin 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kamın tasarısı 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununa 
aşağıda yazılı geçici 6 ncı madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 6. — 15 . 10 . 1961 tari
hinden önce fiilen, ilmen ve tamamen orman ol
maktan çıkmış, orman bütünlüğünü bozmıyan ve 
bozmıyacak olan iklim, su ve toprak rejimine za
rar vermiyeceği anlaşılan ve toprak smıfı ve kul
lanma kabiliyeti bakımından daha verimli kültür 
arazisine kalbi uygun bulunan yerlerle (Orman 
içi mera, yaylak ve çayırlar hariç) şehir, kasaba 
ve köy iskân topluluğu içinde kalan yerler (Da
ğınık evler ve her çeşit yapı ve tesisler haricol-
mak üzere) Tarım Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle orman rejimi 
dışına çıkarılabilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı esaslara göre orman 
rejimi dışına çıkarılma iş ve işlemleri Tarım Ba
kanlığınca görevlendirilecek bir Orman Yüksek 
Mühendisinin başkanlığında, bir Orman Yüksek 
Mühendisi veya mühendis muavini veya orman 
teknikeri ile bir Ziraat Yüksek Mühendisi veya 
Ziraat Teknisyeni ve Topraksu Genel Müdürlüğü 
mensubu bir teknik eleman ile mahallî ziraat oda
larınca kendi üyeleri arasında seçecekleri bir üye
nin iştirakiyle kurulacak heyetler tarafından ya
pılır. 

Bu heyetler emrine ayrıca yeteri kadar yar
dımcı teknik ve idari eleman ile lüzumu kadar 
taşıt verilir. 

Yukarıdaki fıkrada kayıtlı heyetlerde çalışa
cak memur ve hizmetlilere fiilen arazide çalıştık
ları günler için aylık ve ücretlerine ilâveten 6245 
sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 1 ve 2 numa
ralı fıkralarına göre tazminat verilir. 

Ziraat odalarınca seçilecek üyeye Orman Ge
nel Müdürlüğünce 35 - 50 lira yevmiye verilir. 

Tesbit işleri, Tarım Bakanlığınca lüzum görü
len yerlerde ve bir defaya mahsus olmak üzere 
ilçe bütünlüğü esas alınmak suretiyle yapılır. 

Bu maddeye göre yapılacak her çeşit işler 
tercihan hava fotoğrafları alınmış yerlerde ya
pılır. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Ta
rım, İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve Bütçe 
ve Pflân Komisyonlarından Kurulu Geçici Ko

misyonun kabul ettiği metin 

Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı 

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

O. Senatosu ( S. Sayısı : 683 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve 
esaslar Tarım Bakanlığınca düzenlenecek ve Ba
kanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikte 
belirtilir. 

Bu madde gereğince yapılacak işler en geç 5 
yıl içinde bitirilir. Bu sürenin sonunda bu mad
de hükümleri kendiliğinden yürürlükten kalkar. 

Anayasanın meriyete girdiği tarihe kadar or
man ve kültür arazisi ihtilâfından doğan ve mahal
lî mahkemelere intikal etmiş bulunan dâvaların ta
kip ve intacı Bakanlıkça bu kanunun hükümle
rine uygun olarak yürütülür. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

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

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

»-©-« 

(•. Senatosu ( S. Sayısı : 683 ) 





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

3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair Ka
nunun 26 ncı maddesinin kaldırılması ve bu kanuna üç madde ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/842; Cumhuriyet Senatosu 1/586) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 1022) 

Millet Meclisi 3 . 7 . 1965 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11072 - 68506 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine dair Kanunun 
26 ncı maddesinin kaldırılması ve bu kanuna üe madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad S irmen 

Not : Bu tasan 27 . 4 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 24 . 6 ve 1.7. 1965 tarihli 134 ve 138 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı 1022) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 9.7. 1965 
Esas No. 1/586 
Karar No. 65 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 Temmuz 1965 tarihli ve 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek işari oy ile kabul edilen, 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair Ka
nunun 26 ncı maddesinin kaldırılması ve 'bu kanuna üç ınadde eklenmesi hakkında kanun tasarısı, 
Millet Meclisi Başkanlığının 3 Temmuz 1965 tarifli ve 11072 - 63506 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 9 Temmuz 1965 tarihli Birleşiminde Hükü
met temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı bugünkü hizmet şartları esas olmak üzere 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât 
ve vazifelerine dair Kanunun 26 ncı maddesinin kaldırılmasını ve bu kanuna üç yeni madde eklen
mesini öngörmektedir. 

685 



2 — 
Tasarının .'gerekmesinde 26 ncı maddenin kaldırılmasına ilişkin olarak, 3611 sayılı kanunun ha

zırlanışında merkeziyetçi 'bir anlayışın hâkim olduğu ancak, artan ihtiyaçlar ve yerine getirilmesi 
gereken hizmetler dolayısiyle, gerekli işlemlerin bölge müdürleri eliyle yürütülmesi yoluna, gidildi
ği, bununla beraher ihale olunan inşaaı v.b.'lerinin zamanında neticelendirilememesi halinde, süre 
uzatma kararının merkezdeki Bayındırlık Kurulunca .yummasının sözü edilen kanunun 26 ncı mad
desi gereği olduğu ve bunun neticesi olarak da Bayındırlık Kurulunun bu gibi diğerlerinin yanma 
da önemsiz olan işlerle uğraşıp, önemlilere gereği gibi eğilememesi ihtimalinin aıitığı ileri sürülmek
tedir. 

Tasarıyla sözü edilen kanuna eklenen, ilk iki ek madde ile, Bayındırlık Kurulunun, Bakanlığın 
bugünkü teşkilâtına göre kurulması ve görevleriyle karar nisap ve şekilleri düzenlenmekte, üçüncü 
ek madde ile de 3611 sayılı kanunda Bakanlık Disiplin Komisyonuna ilişkin bir hüküm mevcudol-
madığı için, hu eksiklik giderilmektedir. 

Tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir, 
II) Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü ma/ddeleri Komisyonumuzca da 'aynen kabul edilmiş

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

Başkan 
içel 

C. T. Okyayuz 
İstanbul 

E. Özden 

Sözcü 
İstanbul 

O. Z. Gümüşoğlu 
Kayseri 

/ / . Dikeçligil 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Yoztgat 
/. Yeşilyurt 

arz olunur. 

Denizli 
V. Akyar 

Van 
F. Melen 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair Kanunun 26 ncı maddesinin 
kaldırılması ve hu kanuna üç madde eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3611 sayılı Bayındırlık Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair Kanunun 
26 ncı maddesi kaldırılmış ve bu kanıma üç 
madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bakanlığa ait işler ile 
diğer konuları incelemek üzere Bayındırlık Ku
rulu kurulur. 

Bayındırlık Kurulu Müsteşarın Başkanlığın
da başmüşavir, Yüksek Fen Kurulu Başkan ve 
üyeleri, Birinci Hukuk Müşaviri, Daireler re
isleri (Teftiş Kurulu Başkanı hariç) ve Kara
yolları Genel Müdüründen teşekkül eder. 

Müsteşar, Başmüşavir, Birinci Hukuk Müşa
viri, Daireler reisleri ve Karayolları Genel Mü
dürünün yokluklarında tevkil edecekleri me
murlar kurula iştirak ederler. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair Kanunun 26 ncı maddesinin 
kaldırılması ve bu kanuna, üç madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 685 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

EK MADDK 2. --- 'Bayındırlık Kurulunun 
görevleri şunlardır : 

a) İnşaat işlerinden doğacak ihtilâfları ka
nun, sözleşme ve şartlaşmaların koyduğu hü
kümler dâhilinde incelemek, 

b) Bakanlık makamınca havale edilen di
ğer işleri yapmak, 

Bayındırlık Kurulu vardığı sonuçları kara
ra bağlar, kararlar oy çokluğu ile verilir. Oy
ların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf 
ekseriyette sayılır. 

(a) fıkrasında sayılan hususlar dışındaki 
kararlar Bakanın onayı ile muameleye konu
lur. 

EK MADDE 3. — Bakardık memur ve hiz
metlilerinin disiplin işlerine bakacak olan Ba
kanlık Disiplin Kurulu; müsteşar veya görev
lendireceği yardımcısının başkanlığında Birinci 
Hukuk Müşaviri, Daire reisleri (Teftiş Heyeti 
Reisi hariç) ile zatisi evi müdüründen teşekkül 
eder. 

Kurulun çalışma esas ve usulleri yönetme
likle düzenlenir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

3 — 
j Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

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

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

(.'. Senatosu ( S. Kayısı : (185 } 





Dönem : 1 f* O "T 
Toplantı: 4 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayıs ı : D ö l 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıf ı Teşkilât ve Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) rayılı cetvelde değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İsler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/856; Cumhuriyet Senatosu 1/575) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 984) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11215 - 64346 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
île kabul edilen, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanl ğı Teşkilât ve Memurları Kanununun bâzı madde
lerini değriştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 4852 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 11 . 5 . 1965 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 10 . 6 ve 1 . 7 . 1965 tarihli 126 ve 138 nci bi, leşimlerinde öncelik ve ivedilikle g'JrüşliUrek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 981) 

Sosyal İğler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Kom'syonu 9.7. 1965 

Esas No : 1/575 
Karar No : 30 

Yüksel: Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1S65 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul ediln, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memur
ları Kanununun bâzı maddelerini değiştir en 4253 sayılı Kanunun 2 nci madden ile 
4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı, -Komisyonumuza havale edilmekle ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Tasarı' gerekçesinde belirtilen hususlar ve Ma üye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsil-



— 2 — 
çilerinin verdikleri bilgiler Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden, mezkûr kanun tasarıs: 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu Raporda Başkan Bu Raporda sözcü ve istanbul Tabiî Üye 
Zonguldak Kâtip Mebrure Aksoley Emanullah Çelebi 

Tarık Remzi Baltan Gaziantep imzada bulunamadı 
Nizamettîn özgül 

Bolu Burdur Cumhurbaşkanınca S. ü . 
Rahmi Ankan Faruk Kınayiürk Ömer Ergün 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 12 . 7 . 1965 
Esas No. 1/575 ) 
Karar No. 69 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 Temmuz 1965 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât ve memurları Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nsi maddesiyle 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 3 Temmuz 1965 
tarihli ve 11215 - 64346 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına önderilmekle Komis
yonumuzun 12 Temmuz 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı; 
a) Sağlık ve Sosyal Yardım Kurum ve kurullarının bugünkü çalışma sistemi, sağlık eğitimi. 

tedavi edici, koruyucu hekimlik ve donatım işleri olmak üzere 4 çalışma esasına dayandığı ve 
bu gemş hizmetlerin ise tek bir müsteşar yardımcı tarafından yürütül ebilmesinin imkânsızlığı ge
rekçesiyle biri idarî olmak üzere dört müsteşar yardımcılığı daha ihdası için kadro alınmasını. 

b) Bakanlık bünyesinde bir (Diş sağlığı ve Diş hekimliği) şubesinin kurulmasının zarureti 
gerekçesiyle bu şuhe ihdası için kadro alınmasını, 

c) Merkez istatistik servisinin takviyesi lüzumu gerekçesiyle bu servise istatistik mütehassısı 
ilo mütercim kadrosu alınması, 

d) Meslekî öğretim Genel Müdürlüğünde ihtiyacı hissedilmekte olan öğretmen ve idareci per
sonel için kadro alınmasını, 

e) Personel sayısı, ihtiyacının yarısından daha az olan Donatım Genel Müdürlüğü teşkilâtının 
takviyesi gerekçesiyle kadro alınmasını, 

f) Sosyal hizmet kuruluşları, ezcümle Rehabilitasyon Merkezi, Ankara Kreş ve Gündüz Bakım
evi ve çocuk bakım yuvaları ilâh... için gerekli kadro alınmasını, (Gerekçede ifade edildiği üzere 
bu kadrolara atanmalar Bakanlığın ÜNlCEF ile birlikte lertiplediği eğitim seminerleri mezunları 
arasından yapılacaktır.) 

g) Bakanlığın ihtiyacını karşılamak üzere, sc-.yal hizmetler mütehassısı yetiştiren Sosyal Hiz
metler Akademisi mezunlarından (Akademi bu yıl ilk mezunlarını vermiştir.) atanma yapılabilmek 
üzero kadro alınmasını, 

h) Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü Teşkilâtının maksada yeterli bir hale getirilebilmesi içir. 
icabeden kadroların alınmasını, 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 687 ) 
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r i ) Yürürlükte bulunan Nüfus plânlaması Kanununun gerektirdiği faaliyet ve hizmetleri yeri

ne getirebilmek üzere bugün fiilen teşekkül eden Nüfus plânlaması Genel Müdürlüğü kurulabil
mesi için icabeden kadroların alınmasını, 

ı) Bakanlığın bugünkü faaliyet ve hizmetleri göz önünde bulundurularak, Evrak Müdürlüğü 
•kadrosunun 700 den 950 liraya çıkarılmasını, 

j) (B), (C) (G) bölge ve dispanserlerinde ihtiyacı hissedilen bakteriyolog kadroları alın-
masını, 

k) Sosyalizasyona dâhil olan Kars - Van - Bitlis - Ağrı - Hakkâri bölgelerindeki hastane, sağ 
hk merkezi ve sağlık ocakları için gerekli olan kalroların alınmasını, 

öngörmektedir. 
Tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, geçici madde, 5 ve 6 ncı maddesi Komisyonumuzca 

da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

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

Başkan 
içel 

C. T. Okyayuz 

Çorum 
Söz hakkım saklı 

A. Çetin 

H. 
Kayseri 

Başkanvekili 
Ankara 

M. TJlusoy 

Denizli 
C. Akyar 

Dikeçligil 

O. 

Sözcü 
istanbul 

Z. Gümüşoğlu 

İstanbul 
E. özden 

Tabiî Üye 
S. KüQÜk 

İstanbul 
E. Adah 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve Memurları Ka
nununun bâzı maddelerini değiş
tiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişik

lik yapılmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 3017 sayılı Ka
nuna 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile eklenen «ek madde 
1» aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir. 

Ek madde 1. — Müsteşarın 
katılmadığı toplantılara, toplan
tı konusu olan hizmetle görevlen
dirilmiş Müsteşar Muavini Baş
kanlık eder. 

Sosyal îşler Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât VÎ Memurları Ka
nununun bâzı maddelerini değiş
tiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişik

lik yapılmasına dair kanun 
tasarısı 

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

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Tcşl'ilât ve Memurları Ka
nununun bâzı maddelerini değiş
tiren 4258 sayılı Kanunun 2 nci 
maiiesi ile 4862 samlı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişik

lik yapılmasına dair Kanun 

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 687 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

Müsteşar muavinleri merkez 
teşkilâtı ile koruyucu, tedavi edi
ci veya sosyal amaçlı kurum ve 
kurulların fennî ve idari işlerini 
yürütürler. 

Atanmaları Bakanın seçmesiy-
le ve kararname ile olur. 

MADDE 2. — 3017 sayılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Ka
nununun 3 ncü maddesinde ya
zılı kuruluşlara Nüfus Plânla
ması Genel Müdürlüğü ile Ana 
ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü 
katılmıştır. 

A) Nüfus Plânlaması Genel 
Müdürlüğü, nüfus plânlaması 
konusundaki araştırma, plân, 
program ve eğitim faaliyetlerini 
düzenlemek, programların uygu
lanmasını yürütmek ve denetle
mekle, 

B) Ana ve Çocuk Sağlığı 
Müdürlüğü, ana ve çocuk sağlı
ğını korumak için plânlı ve prog
ramlı çalışmayı düzenlemek, ge
rek gebeliklerinin devamı müd
detine ve gerekse doğumdan 
sonra ana ve çocuğun sağlığını 
takibetmekle, 

Görevlidir. 

MADDE 3. — 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelden 
bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar çıkarılmış
tır. 

MADDE 4. —4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvele bu 
kanuna ilişik 1, 3, 4, sayılı cet
vellerde yazılı kadrolar eklenmiş
tir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığında çalışan memurlardan bu 

Sosyal İşler Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul, ettiği metin 

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

GEÇÎCÎ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde 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. 

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

GEÇÎCÎ MADDE — M i t e 
Meclisi metninin geçici maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 687 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

kanuna bağlı (2) sayılı cetvel
le kadroları kaldırılanlar (kaza
nılmış haklan saklı tutulmak 
kaydiyle) bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetveldeki kadrolara yeni
den atanırlar. 

Yeni atanmalar yapılıncaya 
kadar bu memurların almakta 
oldukları aylıkların ödenmesine 
devam olunur. Yeni atanmalar 
yapıldığı tarihte geçici görev, 
izin ve hastalık gibi kanuni se
beplerle görevi başında bulunmı-
yanlardan işe başlama kaydı 
aranmaz. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
(1), (2) ve (3) ncü maddeleri 
ile kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar yayımı ta
rihinde; (3) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar 1 . 3 . 1966 ve (4) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
da, 1.3 . 1967 tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanları yürü
tür. 

— 5 — 
Sosyal İşler Komisyonunun 

kakabul ettiği metin 

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

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

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

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

(Tasarıya ilişik Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edilen 
1, 2, 3, 4 sayılı cetveller aynen 
kabul edilmiştir.) 

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

Tasarıya ilişik cetveller aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. öayısı . 'öS, 
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[2] SAYILI CETVEL 

Kaldırılan kadrolar 

Memuriyetin adı 

3 Müsteşar Muavini 

Merkez kuruluşu 

Yüksek okullar, sağlık kolejl in ve sağlık okulları şubesi 
5 Müdür 

tiler kuruluşu 

Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü 

Yüksek okullar 

5 
4 
5 
6 

4 
5 

6 
6 
8 
7 
0 

12 

6 
8 
8 
9 

11 
8 

11 
13 
8 

9 

Müdür 
öğretmen 

» 
> 

öğretmen 
» 

Müdür 
öğretmen 

•» 

» 
» 

Yardımcı öğretmen 

Müdür 
» 

Müdür Muavini 
öğretmen 
Yardımcı öğretmen 
Kültür Dersi öğ . 

> » 
Askerlik Dersi öğ. 
Meslek Dersi öğ. 

öğretmen 

Sağlık kolejleri 

Sağlık Memurları Okulu 

Ebe, Laborant - Hemşire Okulu 

Ebe Okulu 

Aded Aylık 

1 1 500 

1 1 100 

2 
1 
1 
1 

3 
6 

2 
1 

17 
2 
6 

11 

2 
7 
2 

49 
54 
12 
7 
7 

VI 

1 100 
1 250 
1 100 

950 

1 250 
1 100 

950 
950 
700 
800 
600 
400 

950 
700 
700 
600 
450 
700 
450 
350 
— fit". 

600 
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D. Memuriyetin adı Aded Aylık 

Köy ebe okulları 
6 Müdür 
7 Mütehassıs tabib 
S » » 
9 Yardımcı öğretmen 

10 » » 
11 » » 

13 Sıtma Savaş Memuru 

11 Sağlık Memuru 

S Köy Sağlık Memuru 
9 » » » 

11 » » » 

Sıtma Savaş 

Diplomasız sağlık memurları 

Köy sağlık memurları 

8 
4 
12 
4 
4 
16 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

22 

28 

350 

500 

3 
5 
20 

700 
600 
450 

3 Müsteşar Muavini (Tabip) 

[1] SAYILI CETVEL 

MERKEZ KURULUŞU 

İdari 

3 Müsteşar Muavini (Hukuk, iktisat, Siyasal Bilgiler faikü'lteleri ile veya Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler mezunları) 

3 Üye 

6 Diş Tabibi 

Danışma ve İnceleme Kurulu 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü 

6 İstatistikçi İstatistik dersi okutan fakülte veya yüksek okul mezunları) 
5 Mütercim (İngilizce, Fransızca ve Almanca lisanlarından birisini bilmesi ve 

asgari lise mezunu bulunması şarttır.) 

6 Müdür (Tabip) 

Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü 

Yükseik okullar ve sağlık kolejleri şubesi 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 687 ) 

3 1 500 

1 1 500 

2 1 50C 

1 950 

1 950 

1 1 10C 

1 950 
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Memuriyetin adı Aded Aylık 

Sağlık Okulları Şubesi 

6 Müdür (Tabip, Yüksek Sağlık Okulları mezunları ile Fakülte veya Yüksek 
okullar mezunu öğretmen) 

8 Şef "(Asgari ortaokul mezunu) 

Sağlık Teknisyen Okulları Şubesi 

6 Müdür (Tabip, Yüksok Sağlık Okulları mezunları ilo Fakülte veya Yüksek 
okullar mezunu öğretmen) 

Genel Eğitim Şubesi 

6 Müdür (Tabip, Yüksek Sağlık Okulları mezunları ilo Fakülte veya Yüksek 
okul mezunları) 

8 Şef (Asgari ortaokul mezunu) 

Donatım Genel Müdürlüğü 

5 Depo Müdürü (Asgari lise veya muadili teknik oLullar mezunları) 

Sosyal hizmetler rehabilitasyon merkezi 

4 Müdür (Roh. alanında yetişmiş tabip) 
9 Sosyal Hizmetler Miite. (Akademi mezunu) 

10 » » » » » 
11 > » » » » 

Ankara Kreş ve Gündüz Bakımevi 

6 Müdür (Tabip veya-sosyal yardımcı) 
•9 öğretmen (öğretmen okulu mezunu) 

Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü 

•& Müdür (Tabip mütehassıs) 
5 Müdür Yardımcısı (Tabip) 
6 Tabip (Nisaiye ve çocuk mütehassısı) 
8 Büro Şefi (Asgari ortaokul mezunu) 

10 istatistik Memuru (Asgari ortaokul mezunu) 
10 Memur (Asgari ortaokul mezunu) 

Nüfus Plânlaması Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür (Tabip, Nisaiye ve Halk Sağlıjı Mütehassısı) 
5 Genel Müdür Yardımcısı (Tabip) 
8 Şef (Lise mezunu) 

10 Memur (Asgari ortaokul mezunu) 

950 
700 

950 

1 
1 

1 
3 
3 

1 
7 
10 
11 

1 
2 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

950 
700 

1 100 
950 
800 

1 250 
600 
500 
450 

950 
600 

1 250 
1 100 
950 
700 
500 
50C 

1 500 
1 100 
700 
5(K-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 687 ) 
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Memuriyetin adı Aded Aylık 

Program Etüt ve Araştırma Şubesi 

6 Müdür (Yüksek okul mezunu) 

Eğitim Şubesi 

6 Müdür (Tabip, nisaiye veya halk sağlığı mütehassısı veya yüksek okul mezunu) 

Biyomedikal Şubesi 

6 Müdür (Tabip, nisaiye mütehassısı) 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü 

4 Besin Kimyası Mütehassısı (Tabip, kimyager, veteriner, besin mütehassısı) 

îlâç Kontrol Şubesi 

6 Eczacı veya Yüksek Kimya Mühendisi 
7 » » •» » 

10 » » » » 
9 Fizikçi (Fen Fakültesi mezunu) 
7 Eczacı veya Kimya Lisansiye 
9 » » » 

9 Tabip (Bakteriyolog) 
Bakteriyoloji Tahlil ve Kontrol Şubesi 

İLLER KURULUŞU 

Verem Savaş Dispanserleri 
5 Tabip 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 Depo ve Ambar Memuru (Asgari ortaokul mezunu) 
12 Memur (Asgari ortaokul mezunu) 
13 » » » » 
14 » » » » 

Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü 

6 Okul Müdürü (Tabip veya sağlık öğrenimi veya meslekî öğretim veren okullar 
mezunları) 

7 » » » » > » » 
7 Okul Müdür Muavini (Sağlık öğrenimi veya meslekî öğretim veren okullar me

zunları) 
8 » » » » » » 

950 

950 

950 

1 2S0 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

950 
300 
500 
600 
s-0 
600 

600 

2 
3 
4 
5 
7 
8 
1 
1 
1 
2 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

15 
17 

8 
7 

950 
800 

800 
700 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 687) 
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D. 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Memuriyetin aidi Adcd Aylık 

Öğretmen (Tabip veya Yüksek Sağlık Okulu veya meslekî öğrenim veren okullar 
mezunu öğretme a) » » •» 

» » » •» •» » » 
» » .» » » » » 
» » » » » » » 

öğretmen (Tabip veya Yüksek Sağlık Okulu veya meslekî öğretim veren okullar 
mezunu öğretmen) » xx > 

Adana Hıfztssthha Enstitüsü 

Kimya Yüksek Mühendisi veya Kimyager 

Diyarbakır Hıfzısssıhha Enstitüsü 

Kimya Yüksek Mühendisi veya Kimyager 

Sağlık Ocakları 

6 
7 
8 

12 
12 
14 

11 
12 
13 

Tabip 

» 
Hemşire 
Sağlık Memuru 
Köy Ebesi 

Çocuk Bakım Yuvaları 

Sosyal Yardımcı (Meslekî kurs görmüş lise ve dengi okullar mezunu) 
» » » » > » 
» » » » » » 

2 
3 
7 
13 
40 

50 
65 
75 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 

600 
500 
450 

700 

700 

37 
70 
80 
90 
180 
410 

5 
7 
S 

800 
700 
600 
400 
400 
300 

450 
400 
350 

[3] SAYILI CETVEL 

MERKEZ KURULUŞU 

Sosyal hizmetler Reh. Merkezi 

5 Mütercim (İngilizce. Fransızca, Almanca lisanlarından birini bilmesi ve asgari 
lise mezunu olması şartiyle) 

6 Beden Eğ. Öğr. (Eğitim Enstitüsü Beden Eğ. mezunu) 
6 Klinik Psikolog (Akıl ve Sinir Has. Müte.) 

3 1 ]00 
] 950 
1 950 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 687 ) 
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Memuriyetin adı Aded Aylık 

5 öğretmen (Teknik öğ. Ok. mezunu) 
6 » » » » » 
7 » » » » » 

Ankara Kreş ve 0ündw Bakımevi 

6 Çocuk Hastalıkları Mütehassısı 

İller kuruluşu sağlık ocakları 

8 Tabip 
9 » 
7 » 

12 Hemşire 
12 Sağlık Memuru 
14 Köy Ebesi 

Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü 

5 Okul Müdürü (Tabip Yüksek Sağlık Okulu ile fakülte veya yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

6 Okul Müdürü (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu ile fakülte veya yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

4 Öğretmen (Tabip Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

5 öğretmen (Tabip Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

6 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

7 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

8 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

9 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

10 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

11 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul mezunu 
öğretmen) 

9 Şef (Asgari ortaokul mezunu) 
11 Memur (Asgari ortaokul mezunu) 
11 Mutemet ve Sat. Al. Memuru (Asgari ortaokul mezunu) 
11 Depo ve Ambar Memuru (Asgari ortaokul mezunu) 

1 
1 
2 

1 100 
950 
800 

950 

S 
50 
15 
90 
60 
235 

700 
600 
800 
400 
400 
300 

1 

8 

2 

3 

13 

25 

35 

100 

100 

100 
20 
10 
10 
10 

1 100 

950 

1 250 

1 100 

950 

800 

700 

600 

500 

450 
600 
450 
450 
450 
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[4] SAYILI CETVEL 

İLLER KURULUŞU 

Memuriyetin adı Aded Av! »t 

Sağlık Ocakları 

8 Tabip 
9 » 
7 » 

12 Hemşire 
12 Sağlık Memuru 
14 Köy Ebesi 

Meslekî öğretim. Genel Müdürlüğü 

5 Okul Müdürü (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunlan ile fakülte ve yüksek 
okullar mezunu öğretmenler) 

6 » > » » » » 
7 » > » » » » 
4 öğretmen (Tabip, Yüksek Sağlık Okulu mezunları ile fakülte ve yüksek okullar 

mezunu öğretmenler) 
5 > » » > > » 
6 > » > » > > 
7 » > » > > » 
8 » » > > » > 
9 » » > > » » 

10 » » » » » » 
11 » » » » » » 
9 Şef (Asgari ortaokul mezunu) 

11 Memur (Asgari ortaokul mezunu) 
11 Mutemet ve Satınalma Memuru (Asgari ortaokul mezunu) 
11 Depo ve Ambar Memuru (Asgari ortaokul mezunu) 

5 
50 
15 
90 
60 
240 

700 
600 
800 
400 
400 
300 

2 
8 
5 

3 
3 
13 
25 
35 
100 
100 
100 
20 
10 
10 
10 

1 100 
950 
800 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
600 
450 
450 
450 

\>0<i 
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Dönem : i 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 3 ) sayılı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis

yonu raporu (Millet Meclisi 1/883; Cumhuriyet Senatosu 1/601) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 7 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-160/3242 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

13 . 7 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) sayılı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte bağlı ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Başbakan 

HÜKÜMETIN GEREKÇESI 
Siyasi Partiler Kanununun 72 nci ve geçici 2 nci maddeleri hükmüne göre partilere yapılacak 

Devlet yardımını karşılamak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine 7 500 000 lira olağanüstü ödenek 
verilmesini ve aynı kanunun 38 nci maddesi gereğince Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırıla
cak oy puslalarmın tedarik ve basım masrafları ile, ilçe seçim kurulu başkan ve üyelerinin günde
likleri için Adalet Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerine cem'an 755 000 lira ek ödenek verilmesini 
temin için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 14 . 7 . 1965 
Esas No. : 1/883 
Karar No. : 60 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) sa

yılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de 
iştirakleriyle incelendi ve görüşüldü : 

Kanun tasarısında; 1965 yılı Bütçe Kanununun Adalet Bakanlığı kısmının 12.000 nci Personel 
ve 14.000 nci Hizmet giderleri bölümlerine cem'an 755 000 liranın ek ödenek olarak, 1965 yılı Ma-
liyo Bakanlığı bütçesinin 35.000 nci (Sosyal transferler) bölümünde (Siyasi Partiler Kanununun 
72 nci maddesi gereğince partilere yapılacak Devlet yardımı) adiyle yeniden açılacak 35.783 ncü 

688 



^ 

_ 2 — 
maddeye de 7 500 000 liranın olağanüstü ödenek olarak konulması derpiş olunmaktadır. 

Yürürlüğe girmesi takarrür etmiş bulunan Siyasi Partiler Kanunu gereğince partilere yapıla
cak malî yardımı ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırılacak oy puslaları ile seçim kurulla
rında çalışacakların gündelik masraflarını karşılamak üzere hazırlanmış bulunan kanun tasarısı 
Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. Ancak; 2 nci maddede bahsedilen Siyasi Partiler Kanu
nunun maddesi 72 olarak yanlış yazıldığından 74 olarak düzeltilmiştir. 

Kanun tasarısı ve cetveli mezkûr değişiklikle kabul edilmiştir. 
öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu

lur. 

Başkan 
Aydın 

t. Sezgin 

Ankara 
M. TJlusoy 

Bursa 
A. Türkü 

İstanbul 
alifim. Söz hakkım 

mahfuzdur. 
27. E. Özden 

Konya 
77. C. Yılmaz 

Van 
F. Melen 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
Söz hakkım saklı 

ıV. Ağırnash 

Erzincan 
II. Atabeyli 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 
İmzada bulunamadı. 

Aydm 
Muhalifim. Şerhim ilişiktir. 

Söz hakkım mahfuz. 
O. Apaydın 

Giresun 
Söz hakkım mahfuz. 

/. E. Kılıçoğlu 

İstanbul istanbul 
Muhalifim. Söz hakkım Müstenkifim. 

mahfuz. M. Güven 
M. E. Adalı 

Manisa 
II. Kubat 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 

Gi 
N. 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

imüşane 
Küçüker 

Muhalefet şerhi 

Ankara 
/ . Seçkin 

Balıkesir 
Muhalefet şerhim 

eklidir. 
A. A. Bolak 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Kars 
7ı. Okyay 

Trabzon 
E. Dikmen 

Sakarya 
M. Gür er 

1. Tasarının gerekçesi, Siyasi Partiler Kanununun bir hükmüne dayanmaktadır. Siyasi Parti
ler Kanunu ise henüz yayınlamadığından işbu tasarının şu anda müzakeresine muhalifim. 

2. Olağanüstü ödenek esasen önemli miktarda açık bulunan bütçeye karşılıksız masraf tahmil 
etmektedir. 

3. ödeneğin sarfiyatı malî bir kontrola tahi olmadığından milletin parasını çarçur edilmesine 
meydan verilecektir. 

4. Yardım görecek partilerin tesbitinde keyfî hareket edilmektedir. Parti hüviyeti kalmamış 
birkaç Meclis üyesinden ibaret teşekküllere yardım edilmesi, fiilen muayyen politikacılara para 
verilmesi şeklinde olacaktır. 

Aydın Milletvekili 
Orhan Apaydın 

C. Senatosu (S. Sayısı : G88) 
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Muhalefet şerhi 

T. B. M. M. deki son müzakereleri kargısında bu kanunun tümüne muhalifim. Esasen, Siyasi 
Partiler Kanunu da neşir ve ilân edilmemiştir. Neşredilmiyen kanuna müsteniden tahsisat ka
nunu çıkarılamaz. 

Partiler Kanunu 72 nci maddesinde, parti merkezlerine hudutsuz yetki vermektedir. Bu 
ise, demokrasi prensiplerine büyük bir darbe teşkil etmektedir. Bu sebeplerle tasarıya tamamen 
muhalifim. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden 

Muhalefet şerhi 

1. Hazineden yapılacak yardımlarla partilerde iç huzur bozulacak ve ahlâk kuralları alabildi
ğine zedelenecektir. 

2. Fırsat eşitliği yok edilmiş olacak, fikir partilerinin ve sonuç olarak gerçek demokrasinin 
kurulması imkânsız hale getirilecektir. 

3. Seçime katılma hakkını kazanmış partilerden yalnız Türkiye işçi Partisinin Hazine yardı
mından mahrum tutulması ise tarihî bir kusuı olacaktır. 

Bu sebeplerle Anayasaya aykırı olan bu ödeneğin verilmesine muhalifim. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Niyazi Ağımaslı 

Muhalefet şerhi 

Bir kanunla bütçeye muzaf hükmün sevk edilmesi, bütçeye o miktarda tahsisat vaz'ını zaruri 
kılmaz. Nitekim; Ziraat Bankasına bütçenin % 1 nisbetinde ödeme yapılmasına dair hükme rağ
men bütçe kanunlarında tahsisat konulmamıştır. Bunun gibi, muhtelif katılma paylarının seneler
ce Ödenmemiş olması sebebiyle borç terkinlerini derpiş eden kanunlarda bu devrede kabul edilmiş
tir. Diğer taraftan partilerin Devlet Hazinesinden para alarak faaliyetine devamı, korunmak iste
nilen siyasi hayata getireceği muhtelif mahzurlarına ilâveten, siyasi partiler bünyelerine ihtilâf
ları, dedikoduları ve tek parti devrinin ilçe, il ve gonel merkezlerinin havasını getirecektir. Eğer 
bu ödeneğin derhal verilmesinin fazileti: Parti bünyelerinin ve fikriyatının servet sahiplerinin 
yaptıkları teberrularm karşılığında satmalmalarım önlemek ise, beytülmalden yapılacak bu öde
meye rağmen beşerin ahlâkî faziletini asıl olarak kabul eden bir düşünüşün içinde olan tasarı ve 
mesnedi hükmünün, aynı zafiyetin sonucu olarak kişilerin, şahsiyeti hükmiyclerin haysiyet ve fik
riyatını servet sahiplerine devir ihtimalini niçin derpiş etmediklerini düşünmek gerekir. Bu öde
meye rağmen suiistimaller olmuş ise olacaktır. Demokratik rejimin akd, sebır ve faziletten ibaret 
üç temelini Devlet nakdinin sarfı ile za'fa uğratmak, o esasları birtakım ahlâk zaıflarmdan sıya-
net mucip sebebine dayanmamalıdır. 

Kısaca yazdığım bu sebeple tasarının partilere para ödenmesi hükmüne muhalifim. 
Balıkesir Milletvekili 

A. Aydın Dolak 
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Hükümetin tasarısı 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 19G5 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmının, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
(755 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 35.000 nei (Sosyal transferler) bölü
münde (Siyasi Partiler Kanununun 72 nci mad
desi gereğince partilere yapılacak Devlet yar
dımı) adiyle yeniden açılan 35.783 ncü maddeye 
(7 500 000) lira olanğanüstü ödenek konulmuş
tu:1. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
S. II. Ürgüplü 
Devlet Bakam 

II. Ataman 
Devlet Bakanı 

Ş. inal 
Milli Savunma Bakanı 

II. Dinçer 
Dışişleri Bakanı 

/ / . Işık 
Millî Eğitim Bakanı 

C. Bilgehan 
Ticaret Bakanı 

M. Zeren 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

A. Topaloğlu 
Ulaştırma Bakanı 

M. San 
Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

13 . 7 . 1965 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
31. Altınsoy 

Adalet Bakanı 
/. Baran 

içişleri Bakanı 
/. II. Akdoğan 
MHiye Bakanı 

/. Gür san 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 

F. Sükan 
Tarım Bakanı 

T. Kapanh 
Çalı.™ a Bakam 

/. S. Çağlayangil 
En. ve Tabiî Kav Bakanı 

M. Turgut 
Trz. ve Tanıtma Bakanı îmar ve tskân Bakanı 

ö. Z. Dorman R. İskcndc'oğlu 
Köy işleri Bakanı 

S. öztürk 

Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişi 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 35.000 nci (Sosyal transferler) bölü
münde (Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desi gereğince partilere yapılacak Devlet yar
dımı) adiyle yeniden açılan 35.783 ncü madde
ye (7 500 000) lira olağanüstü ödenek konul
muştur. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Bölüm 

12.000 

14.000 

Madde 

12.290 

14.941 
14.942 
14.946 

Hükümet tasarısına bağlı cetvel 

ödeneğin çeşidi 

Adalet Bakanlığı 

(A/ l ) 

Personel giderleri Bölüm toplamı 

Ücretler 

298 sayılı Kanun gereğince verilecek diğer ücretler 

Hizmet giderleri Bölüm toplamı 

Çeşitli hizmet giderleri Kesmi toplamı 
Seçim işleri giderleri 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 

(A/ l ) toplamı 

Lira 

338 000 

338 000 

417 000 

417 000 

300 000 
75 000 
42 000 

755 000 

•» • *S>Q<t 
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