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4. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Emniyet Sandığı kanunu tasarısının ha
vale edildiği komisyonlardan seçilecek 
4 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyon
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tibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/64; Cumhuriyet Sena
tosu 1/738) Millet Meclisi S. Sayısı : 131 e 
1 nci ek) (Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 908) 293:294 

2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması 
hakkında kanun ve buna ök 19 . 9 . 1963 tar 
rihli ve 336 sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 
tarihli ve 535 sayılı 'Kanunun bâzı mad
delerime birer fıkra eklenmesi ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu 
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mlu Geçici Komisyon raporu. (Millet 
Meclisi 1/338; Cumhuriyet Senatosu 
1/739) (Millet Meclisi S. Sayısı : 234 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. sayısı : 
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poru (2/258) (S. Sayısı : 178) 295:304 

' 4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
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5. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşı-

Sayfa 
nın, 5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün 
ve 69'6 sayılı Kanunla eklenen geçici mad
deye bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporu. (2/215) (S. Sayısı : 245) 314:320 

6. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında ça
lışan veteriner hekimlere ödenek veril
mesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Âli 
Türker'in teklifi ve Tarım ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/337, 2/434) 
(S. Sayısı : 24.1) 

7. — Ankara Milletvekili Hasan Tür-
kay ve 3 arkadaşının, 50'6 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi ile yine 650 sayılı 
Sosyal 'Sigortalar Kanununa bir madde 
ilâve edilmesine dair kanun teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân Ko
misyonları raporları (2/203) (S. Sayısı : 
193) 

320 

320 

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile
siz'in, Giresun Devlet Hastanesinde ameliyat 
edilen hastalara verilecek kan bulunmaması se
bebiyle ölümlerin arttığına, Giresun'da bir kan 
bankası şubesi açılması lâzım geldiğine dair de
mecine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Âli. Özkan, 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, ha
yat pahalılığı, piyasada para sıkıntısı çekildiği 
ve Alınanya'daki işçilerimizin eşlerinin açtıkları 
nafaka dâvaların ilâmlarının infaz edilemediği 
konularındaki demecine Devlet Bakanı Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve 

Hatay Milletvekili Şemsettin Mursaloğlu-
nun, Güney sınırlarındaki kaçakçılık olaylarına, 
bununla yapılan mücadeleye ve bu bölgede ya-
şıyan halkın sıkıntılarına dair demecine de İç
işleri Bakanı Faruk Sükan cevap verdiler. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, Yasama 
Meclisleri Dış Münasebetlerinin Düzenlenmesi 
hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin iptaline dair tezkeresi. Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. ! 

Vâki davet üz'erine Çekoslovakya'ya gidecek 
T. B. M. M. Heyetine dâhil Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi üyelerinin adları okundu 
ve bu üyelerin Genel Kurulun bilgisine sunul
makla seçilmiş oldukları bildirildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sürelerle izin verilmesi kabul 
edildi. 

Plân Komisyonu Başkanlığının, gündemde 
bulunan «Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı» nın geriverjlmesiıiıc dair önergesi kabul 
olundu. 

288 
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Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 10 Ma
yıs 1967 tarihli Birleşiminde kendisine verilen 
Meclisten çıkarılma cezasına itirazına dair 
önergesi üzerine, itirazın yerinde görülmediği 
hakkında Başkanlık mütalâası Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Güven Partisi Grup Başkan vekil liginin, 
yerli ilâç endüsra trişinin sosyal, sağlık .ve eko
nomik cephelerini bütün ayrmtılariyle aydın
latmak ve bilgi edinmek üzere kurulması kabul 
edilen Meclis Araştırma Komisyonu için grup
larına düşmesi gereken üye sayısının kendile
rine bildirilmesine dair önergesi okunarak 
bu isteğin yerine getirileceği, bu sebeple adı 
geçen komisyona üye seçiminin ertelendiği bil
dirildi. • 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali I)e-

Sözlii soru 
1. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm. 

Yozgat'ın ilçe ve köylerinde selden meydana ge-

TEKLİFLER 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Osman 
Attila'nm, Millî Folklor Enstitüsü kurulması 
hakkında kanun teklifi. (2/515) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına) 

2. — Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'-
nün 1 nci Cihan Savaşına katılan 1306 doğumlu 
İsmail oğlu Mehmet Oran'a vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair kanım teklifi. 
(2/516) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

3. — Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve 

mir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi, öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek, kabul olundu. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 
tasarısının maddeleri üzerinde bir süre daha gö
rüşüldü. 

Meclis çalışmalarına 22 . 5 . 1967 Pazartesi 
gününe kadar araverilmesine dair verilen öner
genin ka'bulü üzerine 22 . 5 . 1967 Pazartesi 
günü saat 15,00 tc toplanılmak üzere birleşi
me saat 19,30 da s>on verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 
İsmail Arar Ali Rıza Çetiner 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

len zararların telâfisi için ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi, Ticaret ve Tarım Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (6/554) 

4 arkadaşının 2 . 3 . 1964 gün ve 440 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesine bir fıkra ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi. (2/517) (Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

RAPOR 

4. —• G-ümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, Sa
nayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/195) (S. Sayısı : 287) (Gündeme) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

— 289 — 
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BÎRİNOÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 105 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoiklaıma yapıılacalkıtır, sayın 

üyteler lütfen beyaz düğmelere toslsınılar, yok

lama muamelesi başlalmışltır. 

.7. — İstanbul 31illetvekili Selim Sarper'in, 
Başbakan Süleyman Demirel'le birlikte katıldı
ğı Almanya ve Brüksel seyahatleri izlenimleri
ne dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Selim Sarper; Sayın 
Başbakan'm Almanya seyahatleriyle ilgili gün
dem dışı beyanda bulunmak istiyorsunuz, buyu
runuz efendim. 

SELİM SARPER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın arkadaşlarım; Hükümet tarafından 
vâki davet üzerine, mensup olduğum CHP nin 
Genel Başkanı Sayın İsmet İnönü'nün tensibi ve 
Yüce Meclisimizin müsaadesiyle Sayın Başba
kanın Federal Almanya'ya ve Brüksel'e yaptığı 
seyabatlara iştirak etmiş bulunuyorum. Yük
sek huzurunuzda bu konuda maruzatta bulun
madan önce, son zamanlarda Ana Muhalefet 
Partisinden bir milletvekillinin de davet edilmesi 
yolundaki tatbikatın faydalarını tebarüz ettir
mek ve bunun medeni bir gelenek olarak yerleş
mesini temenni etmek isterim. 

Sayın arkadaşlar, Födaral Almanya'ya yapı
lan ziyaret sırasında iki Hükümet arasında cere
yan eden görüşmeler sonunda neşredilen ortak 
tebliğ ve Hükümet Başkanının Ankara'ya avde
tinde basına vermiş olduğu beyanat malûmat 
ihtiva etmektedir. Bu bakımdan ben bu zavi
yeden değil, bir başka zaviyeden de bu ziyaret 
hakkındaki müşahadelerimi arzetmek istiyorum. 
Eğer ortak bildiride ve basın toplantısında tev-

(Yoiklaıma yapıldı.) 
BAŞKAN — Yiolklaıma unuaımieleısi sona er-

mişltir. Müzakere için 'genakli «öğünlüğümüz 
mevcuttur, müzakeırıeye başlıyoruz. 

zih ve tamamlanmaya muhtaç noktalar varsa 
Hükümetin Yüce Heyetinize gerekli malûmatını 
'vereceğini de ümidetmcık isterim. 

Ben her şeyden önce şunu belirtmek istiyo
rum; Fedaral Almanya'ya yapılan ziyaret, 
Türkiye ile Almanya arasında mevcut ananevi 
dosluğa uygun, olumlu bir hava içinde cereyan 
etti. Bu dosluğun iki milletçe paylaşıldığını 
ve bunun istikbalde, gelişen şartlara uygun, ve- -
rimli bir iş birliği için sağlam bir teminat oldu
ğunu müşahade ettim. Filhakika ziyaret etti
ğimiz Bonn, Düsseldorf, Berlin ve Münih şe
hirlerinde Heyetimize gösterilen dostane kabul 
Almanların memleketimize gösterdiği ilginin ge
niş çapta teyidine vesile teşkil edebilir. 

Bonn'da Cumhurbaşkanı Ekselans Lübke 
tarafından kabul edildlilk. Şansölye Ekselans 
Kieıssinger ve ileri gölen A'Iıman siyaıseıt adam
ları ile görüşme imkânı 'bulıdnlk ve bu teımaslar
ılan çıok olumlu inltı'balarla ayrıldıik. 

Bertlin'dle Bavyeria'da, Noridhein - Wleısltphal-
lie'min merlke;zi Düslse'lldorf'ta Şehrin Belediye 
Reisi, Eyaiot başfkanları ile faydalı temaslar 
yaptıfk. 

Arfkadaşlar, Allmıamyakla beni en çıolk mıeım-
"nun eden hususi ardan bini de işçi vatandaşla
rımızla temas etmek iımıkânmı bulmak ve en 
yetkili Alman şahsiyeti erinden işçilerimiz hak
kında sitayişkâr sözler duymak olmuştur. Bu 
benıim için müstesna bir zevk kaynağı olmuş-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 290 — 
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tur. Federal Almanya'dan sonra Başbakaınıımı-
ZHI Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Or
taklık Konsey inin 5 nci toplantısına başkanlık 
etmesi münasebetiyle Brüksel'e hareket ettik. 
Bu vesile ile, Belçika'ya resmî bir ziyaret ba
his konusu olmamasına rağmen, Belçika Hükü
metinin gösterdiği yakın dostluğa ve büyük 
ilgiye bilhassa işaret etmek isterim. Belçika'da 
her seviyede büyük dostluk gördük. Belçika 
Senatosu Başkanı ve ben Avrupa Konseyinde 
bulunduğum sırada tanışmış olduğum M. Stru-
ye'nin fevkalâde sitayişkâr ve Türklere besle* 
nen dostluk hislerini dile getiren sözleri hepi
mizi memnun etti ve Türikiye ile çeştli teşek
küllerle işbirliği halinde bulunduğumuz Belçi
ka ile sağlam bir zemine dayanan kuvvetli bir 
dostluğun gelecekte daha da gelişeceğim ümid-
etmek yerinde olur. 

ıSırası gelmişken şunu da arz edeyim : Bel
çika'nın tanınmış Devlet adamlarından ve Baş
bakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve muhtelif ba
kanlıklarda bulunmuş ve şimdi siyasetten yarı 
ayrılmış vaziyette olan Mösyö Paul Henri 
Spaak, bizler dalha Brüksel'e varmadan evvel 
büyükelçiliğimize telefon ederek, Sayın Suat 
Hayri Ürgüplü ile ve benimle görüşmek istedi
ğini söylemiş, biz bir vakit bularak: ziyaretle
rin ve davetlerin arasına bir saat sıkıştırarak 
Sayın Suad Hayri Ürgüplü ile beraber bendeniz 
de Spaaık'a gittik ve kendisiyle bir saatten faz
la çok faydalı bir görüşme yaptık. 

Brüksel'de Ortak Pazar yetkilileri ile de 
temaslar yaptık. Türkiye'nin dâvalarını büyük 
bir vukufla taklbettiklerini ve memleketimize 
karşı ilgi gösterdiklerini memnuniyetle müşa
hede ettim. 

Belçika ziyaretinden muhafaza ettiğim en 
kıymetli hâtıra, Liege şehrinde, bir/kaç bin 
Türk işçisiyle yaptığımız ve son derece intizam 
içinde ıgeçen toplantıdır. Tıpkı Almanya'da 
olduğu gibi Belçika'da da ileri gelen şahsiyet
lerin ağzından, işçi vatandaşlarımız hakkında 
•çalışkanlıkları, karakterleri ve mui t le r ine 
kendilerini sevdirmeleri bakımından sitayişkâr 
sözler duymak, benim için hem gurur vesilesi 
oldu, hem de istikbalde durumlarının daha 
iyileşeceğine dair ümit verdi. 

Sözlerimi bitirmeden evvel Sayın Başkam 
ve muhterem arkadaşlarım; ıgerek .bu seyahat

te ve ;gerek bundan evvel Pakistan'a ve İran'a 
yaptığımız seyahatler sırasında - bunlar hak
kında Yüce Heyetinize mâruzâtta bulunmak 
fırsatını bulmadan ikinci seyahate başlamış 
bulunuyordum - bu seyalhatler sırasında Dışiş
leri memurlarımın gösterdikleri ve yorgunluk 
bilmeden, yılmadan feragatli, vukuflu ve iyi-
niyetli çalışmalarını burada huzurunuzda zik
retmeyi kendim için bir kadirşinaslık borcu 
bildiğimi arz ıedeır, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

2. — Çanakkale Milletekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, 19 Mayıs ve düşündürdüklerine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Nihat Akay, 
19 Mayıs ve düşündürdükleri hakkında gündem 
dışı beyanda bulunacaksınız, buyurun. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, aziz milletvekilleri, Büyük Ata
türk'ün Millî Mücadeleye ilk adımını attığı gü
nün 48 nci yılını idrak ettiğimiz şu günlerde, 
son seneler de görüldüğü gibi, Atatürk için 
söylenenler, yazılanlar ve yayınlanan bildiriler 
o kadar başka, o kadar değişik oldu ki, bu kao
sun içinden Atatürk'ü, gerçek kişiliği, gerçek 
fikirleriyle bulup çıkarmak güçleşmiştir. 

ıBüyük, insafsız, seviyesiz, siyasî menfaat 
ve ideolojik gayelerle bir Atatürik yağmacılı
ğının başladığı günümüzde, bir gün bakarsı
nız Leninle, Stalin'le yanyana bir Atatürik, 
bir gün oktanın solunda, diğer birıgün sağın
da bir başka Atatürik... Adeta hergün Anıtka
biri açılır, bir Atatürk otopsisi yapılır. 

Millî ve ilmî iki ana unsurun terkibimden1 

meydana gelmiş olan Atatürkçülük her gün 
yeni bir talhlile tabi tutulur, terkibin içinde 
kızıl hücreler aranır, bulunamayınca büyük biı* 
sahtekârlıkla ilâve edilmeyle çalışılır. 

Millî Mücadele, Atatürik inkılâpları yeni
den tefsir edilmelklteidir. Bu tefsirde iyi niyet 
yerini maksada bırakmakta, objektif tahlil bir 
tarafa itilerek ideolojik Mariks'cı görüş bu 
tahlilin hareket noktası yapılmaktadır. Küs-
tahlaşan bir miliiyeitsizlilk ve haysiyetsizlikle 
Manks ve Lenin enkazından yeni bir nizam 
kuıtmaya çalışanların telkin etmek istedikleri 
Atatürk monografisi işte bu tefsirden doğmak-» 
tadır. 
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Maksatlarını Atatürkçülükle maskeleyen-
ler her gfün Aıtaıtiirlk namına cinayetler işler
ler, katiller bellidir, hainler ortadadır; ama 
biz »zannederiz ki, eşlklya yalnızı Siirt'tedir. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Atatürk büstlerine, heykellerine saldıran 
betbahtları yakalarız da, fikirlerine, idealle
rime kastedenleri alkışlarız. «Komünisti gördü
ğünüz yende eziniz» dediği için olacaik bütün 
aşırı sol cephe Atatürlk diye Atatürk'ü öldürür 
v.e biz hcâlâ Anayasa maddelerinden, Atatürk 
ilkelerinden derleme nutuklar çjekerk. 

10 Kasımda siyaha bürünen 'basınımızın bir 
kısmı 11 Kasım sabahı hemen kızıla bürünüvo-
rir. 

10 Kasım'da Atatürlk için mersiyeler dü
züp ahü vah edenlerin bir kısmının 11 Kasım 
sabahı reddiyeye 'başlamaları bir ruhi buhran 
değil, bir fikrî sahıtefcârlıik, kökten ve ruhtan 
kopuşun, bir başka dala sarılışını hazin bir 
haysiyetsizliğidir. (Brova sesleri, alkışlar) 

Birleştirici Atatürlk, parçalamak için kulla
nılıyor ve biz sadecıe yolumuz Atatürk'ün çiz
diği yoldur, diyoruz. 

Söızlerimi Ataitünk'ten bir parça ile bitir-
niıelk. istiyorum. 

«Türk Milletinin içtimai nizamını ihlâle 
ımütove.C'Cİh didinmeler boğulmaya mahkûm
dur. Türlk Milleti 'kendinin ve memleketinin 
yüksek menfaatleri aleyhine çahşımalk isteyen 
müfsit, sefil, vatansız ve milliyetsiz sapıkların 
ıhozeyanlarındalki gizli ve kirli amelleri anla
mayacak ve onlara müsamaha g'öısiteneoek bir 
heyet değildir. O, şimdiye kadar olduğu gibi 
doğru yolu görür. Onu yolundan saptırmak 
isttiyenler, ezilrniye kahnediimiye mahkûm
dur.» 

Saygılar; sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Sıtkı Hatiboğ-
lu; zatıâliniz Ankara B'elediyesi Fen İşleri Mü
dürlüğüne yapılan tâyinin yolsuz olduğuna da
ir beyanda bulunmak istiyorsunuz. Ancak gün
demimizde çjdk maddeler vardır ve ilki kişi de 
gündemi dışı beyanda bulunmuştur. Bu selbep-
is'af edemiyeecğim, özür dilerim. 

3. Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yılmaz'a 
ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tezke
resi. (3/655) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla
rım, hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin almış bulunan Gaziantep Mil
letvekili Hüseyin Yılmaz'a ödeneğinin verilebil
mesi İçtüzüğün 197 nei maddesi gereğince Yü
ce Heyetinizin oy vermesine bağlıdır. Bu se
beple Gaziantep Milletvekilli Hüseyin Yılmaz'-
m ödeneğinin verilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kalbul ataniy emler... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Em
niyet Sandığı kanunu tasarısının havale edildi
ği komisyonlardan seçilecek 4 er üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair tez
keresi (3/656, 1/307) 

BAŞKAN — Tezkereyi akutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz gündeminde bulunan Emni

yet Sandığı kanun t asar ısının, 'ehemmiyet ine 
binaen, daha kısa bir zamanda kanunlaşmasını 
temin bakımından, mezkûr tasarının havale 
edilmiş bulunduğu, Maliye, Ticaret, Adalet ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
müteşekkil bir 'geçici komisyonda görüşülme
sine koımiısyonıımuzcıa karar verildi. 

Geneli Kurulum tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Ko. Başkanı 
ve bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Çankırı Bingöl 
TaJhir Akman Mehmet Emin Gündoğdu 

Balıkesir 
Adnan Akın 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

-Sivas 
Mustafa K. Palaoğlu 
İmzada bulunamadı 

Denizli 
Zafer Nihat Özel 

Gaziantep 
Naışit Sarıca 

Tokat 
Eleıthi Alacalı 

Urfa 
Bellice Boran 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Mezkûr kanun tasarısı bir geçici komisyon
da görüşülecektir. 

5. — Yerli ilâç endüstirisinin sosyal, sağlık 
ve ekonomik cephelerini bütün ayrıntilariyle 
aydınlatmak ve bilgi edinmek üzere kurulması 
kabul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/13) 

BAŞKAN — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, 
sağlık ve ekonomik 'cephelerini bütün ayrıntıla
rı ile aydınlatmak ve bilgi edibmek üzere ku
rulması-ıkabul edilen, Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimime geçmek gerekmektedir. 
Ancak şu ana kadar Güven Partisinden bu ko
misyona katılacak üyenin ismi bildirimemiştiir. 

1. — Otuzbir kişiye vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/64; Cumhuriyet Sena
tosu 1/738) (Millet Meclisi S. Sayısı : 131 e 
1 nci ek) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
908) (1) 

BAŞKAN — Müsaade edersteniız bu bir sa
atlik süre zarfınlda gündemde mevcut 'bulun
mayan ve fakat Cumhuriyet Senatosu'ne a gö
rüşülüp karara bağlanmış bulunan iki kamum 
tasarısının Yüce Meclis tarafından benimsenip 
benimsenmiyeeeği hususunda müzakere açaca
ğımı. Çünkü, bu iki kanun daha önce Millet 
Meclisince göırüşüimıüş, karara bağlanmış, omu 
talkiben Cumhuriyet Senatosuna gitmiş, Cum
huriyet Senatosunda bâzı değişiklikler yapıl
mış, olgun hale gelmiş bulunmaktadır. Bu ka
nunun biri, 31 kişiyev vatanî hizmıelt tertilbin-
•dıem aylık bağlanması hakkımdaki kanun tasa
rısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tozlkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporudur. 

Öncelikle görüşülmesi hususunda teklif 
vardır. Öncelikle görüşülme hususunu Yüce 

(1) 131 V 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayım Baş
kanım, bizdim Meclis Riyasetine yazılı bir mü
racaatımız oıldu. Oramaımızm bu komisyon için 
resmen tesibitiyle üye sayımızın me kadar ola
cağının bize bildirıMımesi hususumda resmî bir 
bilgi alm'adığımız için henüz bildiremedik. 
Resmî bilgiyi aldığımız lamda bu vecibeyi yeri
ne getiririz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, Başkanlıkça 
Güvem Partisine yazı yazıldıktan somra parti 
tarafından gösterilen aday matbu listelere ko
nacak ve seçim ona göre icra .edilecektir. 

Bir saat süre zarfımda görüşülmesi (kararlaş
tırılan işlene geçiyoruz. 

Heyetinizin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etımiyenler... Kalbul edilmiştir. Bu hususta dü
zenlenmiş komisyon rapo,rumu okutuyorum. 

(Plân Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istfyen-

ler? Yıolk. 
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su

nuyu rum. Kalbul edenler... Etımiyenler... Kalbul 
^edilmiştir. 

İvedilikle görüşülme telklifi varıdır. İvedi
likle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler...-* Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Yirmiüç kişiye vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Ekli cetvelde adları yazılı yir
miüç kişiye vatani hizmet tertibinden karşıla
rımda yazılı miktarlarda aylılk bağlanmıştır. 

Bu aylıkların ödenmesinde hizalarında ya
zılı şartlar nazara alınır. 

'BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz is-
tiyenler? Müsaade ederseniz cetveli okutaca
ğım. Çünkü Millet Meclisinde yapılan görüş
mede vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması uygun mütalâa1 ©dilenler 31 kişi iken 
Cumhuriyet Senatosu bunun 8 ini çıkarmak 
suretiyle 23 e indirmiş bulunımalktadır. Bu se-
beble daha önce Millet Meclisimıee kalbul edil
miş bulunan 31 kişiyi muhtevi oetvel şu anda 
okutacağım 23 kişiye indirilmiştir. Şimdi va-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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tani hizmet tertibinden maaş bağlanması uy
gun mütalâa edilen 23 kişilik oetveli okutuyo
rum. 

(Cetvel okundu) (X)' 

(X) Cetvel, 131 e 1 nci ek sıra sayılı Bas-
mayazının 5-6 nci sayfalarmdadır. t 

BAŞKAN — Muhteremi arkadaşlarıım, Cum
huriyet Senatosunca yapılan bu değişiklik baş
lıkta ve cetvelde vücut bulmuştur. Millet Mec
lisi Komisyonu bu değişikliği benimsemiş bu
lunmaktadır. Simidi 1 nci maddeyi ve okutımuş 
bulunduğum ilişik cetvelde mevcut değişikli
ğin benimsenımesi hususunu Yüce Meclisini 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
ımiy enler... Bu değişikliğin benimsenmesi ka
bul edilmiştir ve bu şekliyle 23 kişiye vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanmasını uygun 
•gören bu kanun kanunlaşmış bulunmaktadır. 

2. •— Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 
sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra ek
lenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Millî Eğitim ve Plân Komisyonların
dan seçilen 7 şer üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/338; Cumhu
riyet Senatosu 1/739) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 234 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 903 ve 903 e ek) (1) 

BAŞKAN — Öncelikle görüşıülimetsıi hususu 
teklif edilmiştir. Öndeliği oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Elbmiyenler... Öncelik tek
lifi kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu ıbu kanunun 5 nci 
maddesinde bir 'değişiklik yapmıştır. Millet 
Meclisli Komisyonu ise bu değişikliği benliım-
Biemiş bulunimaktadır. 

•(Geçici Komisyon raporu clkunldu.) 

(1) 234 e 1 nci Ek; S. Sayılı Basmayazı 
Tutanağın sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyenler.. 
Yok? 

İvedilikle görüşfüllrne teklifi vardır. İvedilik 
teklifini oyunuızıa sunuyorum. Kabul edenler... 
Kaıbul eltımliıyenlor... Kalbul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul •edenler... Kalbul ebmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

Değişlilk maddeyi okutuyorum. 

20 Mayıs 1955 tarihli ve 6594 sayılı, 19 Eylül 
1963 tarihli ve (336 sayılı, 16 Şubat 1965 tarihli 
ve 535 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Madde 5. — 16 Şulbalt 1966 tarihli ve 535 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekil
di e de ğ iışltli rdlm'işt'i r. 

A) Aitaıtıüılk Üniverlsiiteisıi, Karadeniz Tek
nik Ünıiversılitıesi ile ve Anlkara Üniversitesine 
•bağlı olaralk açılan Diıyanbalkır Tıp Fakültesin
de sürekli olarak gförıev alan öğretim üyesi, öğ
retim görevlisi, uzımian ve asisltanlarla 4936 sa
yılı Üniıverlsilteler Kanununun 115 sayılı Ka
nunla değişik 62 nci maddesi gereğince geçici 
oilarak görevlendirilen öğratim üyelerine bu 
ıgörevi aylar itibariyle ımıunltazıaman ve fiilen 
yapltıkları sürece, her ay bütün isltihkıakların-
dan ayrı olarak aşağıda gösterilen onanlarda 
ırnalhrumiyelt ödemeği verilir. 

a) Profesörlere 1 nci denece brüt maaşın 
yüzde yüzü, 

b) Doçentlerden 3 neü dereceye veya daha 
az olanlara 3 maü derece brüt maaşın yüzde yü
zlü, 3 ncü dereceden daha yüksek olanlara al-
ımakıta oldukları bnü/t maaşın yüzde yüzü. 

e) öğnebim, görevlisi ve uzım'anllar ile asis
tanlardan maaşı, 7 nci denece ve daha az olan
lara 7 nci denece nnült maaşın yüzde yüzü, 7 nci 
dereceden daha yukarı olanlara almakta okluk
ları brült maaşın yüzide yüzü, 

B) 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi ge-
reğince Karadeniz Teknik Üniversitesinde geçi-
ei olaralk görevlendirilen öğretim üyelerine, bu 
görevi aylar itibariyle muntazıaman ve fiilen 
yaptıkları sürece her gün için diğer istihkak
larına ve (A) fiknasında yazılı mahrumiyet 
ödeneğime ilâve olaralk (1O0) lira tazimin/alt ve
rilir. 
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C) Bu maddede scız konusu o Lan taizırninait 
ve ödenıdkler halkkınüa 7244 sayılı Kanımun 
3 neü maddesi uygulanmaz. Bu üiM'verfoilı̂ .iO'rde 
ıgeejici olarafc g-ürevlerJİMlıerıLei'e .10 Şubat 1954 
tarihli ve 6345 sayılı Harcırah Kanununun 
42 nci ımaddesinlde kalhul edilen geçici gör<cv 
yevmiyesi verilmez. 

U) Bu maddeye göre ödenen t a z i m a t vıe 
•ödenelkl'er hiçbir suretle müktesep halk tenkil 
etmez. 

E) Bu maddeye göne verilen tıaamıinat ve 
ödenekler üniversiteler Personel Kainu.nunii.wi 
•yayınlanacağı tarihi iz] iyen aybaşı na kadar 
devam diler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet 
Meclisinin kabul 'etmiş bulunduğu metindeki 
5 nıci madde Cumhuriyet Senatosunca şimdi 
-okunan sekilide değişikliğe tabi tutulmuş ve 
bunu takiben Millet Meclisi komisyonu yapı
lan bu değişikliği benimsemiş bulunmaktadır. 

Madde üzerimde söz iıstiyem var mı? Yok. 
Benimsemeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 5 nci mad
dedeki yapılan değişiklik Meclisimizce de baş-
lığiyle birlikte ikaJbul edilmiş, benimsenmiş bu-
lunımalktadır. 

Bu şekilde (kanunlaşmış bulunmaktadır. 

3. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 
27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bay
ram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/358) (S. Sayısı : 178) (1) 

BAŞKAN — Kanun teklifini müzakereye 
başlıyoruz. Komisyon yerini almış bulunmakta
dır. 

öncelikle görüşülmesi teklifi vardır, önce
likle görüşülmesi teklifini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Raporu okutuyorum. 
(İçişleri Komisyonunun raporu okundu.) 

BAŞKAN — Tümü üzerimde söz almış bulu
nan •arkadaşlarımı şu ana kadar yazılış sırasına 
göre okuyorum : 

(1) 178 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Sayın Türkan Seçkin, Sayın Reşit Ülker, 
Sayın Şerıafettin Paker, Sayın Fahri Uğrasız-
oğlu, Sayın Şevket Bohça, Sayın Muslüıittim 
Gürer, Sayın Süleyman Onan, Sayın Nazif 
Aralan. 

Sayın Seçkin, buyurunuz efendim. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri!; 

Ulusal bayram ve genel tatiller hakkımdaki 
Kanunun ikinci maddesinin (D) ve (E) fıkra
larının değiştirilmesine dair kan/un tedaliıfimin 
bilhassa gerekçesini çok zayıf bulmaktayım. 
Anayasamızın, ikinci maddesi Devletin millî ve 
lâik demokratik Cumhuriyet olduğunu tarifler. 
Bu balkımdan bu kanun gerekçesinde belirtildi
ği gibi Millî Cumlburiyet tarifime sığmıyan, 
dinsel mülâhazalarla getirilmiş olmakla gerek
çesini bilhassa bu açıdan, hiıssî açıdan getiril
miş ıbir kanun olmakla zayıf bulmaktayım. 
Devlet hizmetimi 'gördürmemek suretiyle âdeta 
kamu hizmetlini engelleyici bir nitelik taşı
maktadır. Yaram günde Devlet hizmetinde 
çok büyük işler başarılır, bunlar asla küçüm-
senımiyecek ölçüdedir. Mühim olan Devletin' 
hizmetinin görülnuesidir. 

Yine gerekçede belirtildiği gibi, serbest 
meslek erbabı vatandaş da arefe günleri ça
lışmaya ımecbur kılınıyor ve bu tabiî karşılanı
yor. Bu serbest meslek erbabı vatandaşlarla 
memurlar arasımda bir ayınım yapmanın ifade
si ıCKİmak bakımından da yine bana gerekçe 
zayıf ıgelmıektediir. Serbest vatandaşlaır bayram 
•hazırlıklarını yapabiliyorlar da memurun acaba 
bayram hazırlığı için yarım günü yeter midir? 
Aslımda bayram hazırlığı günlerce evvel baş
lar. Bu, bir bayram günü içime sığacak iş de
ğildir. Esasen memurun arefe günü bütçesinin 
hesabını yapmak mühimdir. Dar gelirli olarak 
nitelediğimiz bu kişiler arefe günü fiyat en
dekslerinin yükseldiği, piyasanın daima diğer 
günlere nazaran daha yüksek fiyatla satışa 
inal arz ettiği günde hesaplı para kullanan 
dar gelirli vatandaşların o gün alış - veriş 
etmesi pek hesabıma gelmemiş olsa ıgerektir. 
Serbest meslek erbabımın bayram hazırlıkları
nı yapmaya çalışması engel değil de, bir kı
sım memur vatandaşın bayram hazırlıklarını 
yapması 'açısından çalışmamasını öngörmek 
bilmem me dereceye kadar âdil ölçülerle nite-
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lenir? Öyle günler oldu ki, bu Grene! Kurula 
20 milyon lira civarında bütçeye bir gelir sağ
lamak için zam kanunları getirildi ve bu zam 
kanunları da daha çok dar gelirli vatandaşla-
mmızı ağıır 'geçim yükü altına soktu. Bugün 
tuza getirilmiş zam küçümsenmiyecek kadar bir 
meblâğ ifade ©der. Halbuki mevcut Devlet 
katma bütçelerinden, kamu sektörü ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinden maaş alan 468 bin me
murun yarım günlük gelir tutarı 6 000 000 ci
varında bir meblâğdır. Binaenaleyh gün ge]di 
ki, 5 - 1 0 - 2 0 milyonla ifade edilen zam ka
nunları bu Meclislerden çıktı ve bunlar dar 
gelirli vatandaşı ağır yük altına koydu. Ben 
6 000 000 gibi bir bütçe gelir ziyama sebebi
yet verecek bu kanun teklifini, zam kanunları 
getiren Hükümet açısından, Hükümet grupu 
içindeki bir üye arkadaşımın bu kanun teklifi
ni getirmesi bakımından bir türlü mâna vere
medim. Biz yarım günlük çalışmama yerine 
geçim şartlarını düzenleyici zam kanunlarım 
getirmemiş olsaydık daha büyük hizmet etmiş 
olurduk. (A. P. sıralarından «ne alâkası var?» 
sesleri) Evet, alâkası vardır efendim. 

BAŞKAN — Saym Seçkin, aslında alâkası 
yok, Başkanlığın müsamahasiyle beyanda bu
lunuyorsunuz. Lütfen müdahaleye cevap verme
yiniz, buyurunuz. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Millî pro
düktiviteyi olumsuz şekilde etkiliyecek tatil
lerle bir yandan zam kanunları getirerek me
murları oyalamanın lüzumsuzluğuna inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir kanunu getirebil
mek için detaylı istatistikî rakamlara dayanan 
kuvvetli bir gerekçesi olması gerekir. Acaba 
kaç memur arefe günü izin alarak: ayrılmıştır 
veya kaç memur rapor kullanmıştır, âmirler 
hangi ciddî tedbirleri almışlardır, basma inti
kal etmiş durumlar var mıdır? Dairelerin bo
şalma durumuna düştüğünü tesbit eden kaç 
gazeteci, kaç milletvekili bu işi zabıtla tesbit 
etmişler ve ilgililere duyurmuşlardır? Bir ka
nun teklifinin geniş bir kütleye hitabetmesi ve 
geniş bir kütlenin faydasına olması düşünülür. 
Böyle araştırmaya ilişkin rakamlar sunarlarsa 
gerekçelerindeki ifadelerini belki tatminkâr 
bulabiliriz. Aksi halde pek çok memurun kur
ban almalk yerine ıkurban eti geleceğini düşünür 

bir geçim ortamında yaşadığına şahidiz ve bu
nun inancı içerisindeyim. 

Efendim, bu Atatürk'çülük düşünce siste
mine de uymaz. Atatürk'çü Devletin ülküleri, 
ilkeleri, varmak istediği ideoloji Millî Türk 
Devletidir. Lâiklik prensibinin kabulü ile Dev
let İslamcı görüşten uzaklaşmış, millî açıdan 
devletçilik inancı içerisine girmiştir Bizim 
Devletimizin içinde millîlik vardır. Millî bay
ramlar da aynı zamanda bir eğitimdir. Binaen
aleyh, 'millî mayrımalar tareıfesindeki tatiller ye
rindedir. Eğitim mânasiyle konulmuş bir ta
tildir. Bu açıdan da bunu lâik Cumhuriyete 
inanmış ve burada lâik Cumhuriyete bağlı ka
lacağımıza yemin etmiş bizlerin dinsel mülâ
hazalarla böyle bir teklif getirmemiz 'gerekir
di. Eğitim, Anayasanın da biliyorsunuz bir 
•gereğidir. Bu Parılâmenıtoda asgari geçim in
dirimi ertelendi, ıavans tasarısıına bir kütle 
memur ithal edilmedi, Personel Kanununun 
malî hükümleri halen getirilmemekte... 

BAŞKAN — Saym Seçikin, bunun bir tek
lif olduğunu dikkat mızarıma aiaraik lütfen be
yanda bulununuz. Bu bir tasarı değildir, bir 
milletvekilline ait bulunmaktadır. 

TÜRKAN SEÇKİN (Devamla) — Evet efen
dim, tekliftir. Paikat Maliye Komisyonundan 
da geçmiştir. 

BAŞKAN — Maliye Koımisyonuna gitmiş 
olabilir. O bir .komisyondur nihayet. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — İçişleri 
Komisyonundan da geıçımiıştir efendim. 

Bence bu kanun memura huzurdan çok hu
zursuzluk getirecektir. Sebebine gelince; Bir 
çok serbest iş erbabı vatandaş nazarında esasen 
memurun tatil günleri çjolk görülmektedir. Biz 
memlelketimizide 94,5 gün üzerinde tatille de
ğerlendirilmiş bir ortamda yaşıyoruz. Bunu 
diğer ülkelerle kıyasladığıımız zaman bizim ta
til günlerimizin daha çdk olduğu göze çarpar. 
Bugün İngiltere'de 13 gün resmî tatilin çoklu
ğu Parlamentoda konu edilmiştir ve bu mikta
rın azaltılması için teklifler yapılmaiktadar. Bi
naenaleyh, 94,5 gün gibi bir yıllılk bir sürede 
tatili olan bir ülkede dinsel açıdan lâik cum
huriyet inancı içerisinde gelmiş bir Parlamen
tonun temsilcileri tarafından dinsel düşünce ve 
inanç gerekçesine dayanarak getirilen bir tekli
fi bon şahsan yensliız Ibulllmıaik'tayılm. Bunu islâm 
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ülkeleriyle de kıyasladığımız zaman Suudî Ara
bistan'da Kui'ıban vio Jîamıaızan Bayra'ml.armuı 
üç ve dört gün olarak, Suriye ve Pakistan'da 
da aynı şekilde üç ve dört gün olanak kutlan
dığını, hattâ Osmanlı imparatorluğu devrinde 
de bu bayramların üç ve dört gün olarak kut
landığını gördüm. Binaenaleyh, islâm ülkelerin
de dahi bayramların üç ve döınt gün olarak 
kutlanması yeter •görülmüvlken, lâik 'cuımlhu-
riyete gönül bağlatmışız, ona sadakat yemini 
etmişiz, biz de neden değerli arkadaşlarım? 

(Bence memur, serbest iş erbabı nazarında 
tatilleriyle zalten iyi görülimemıektedir. Binae
naleyh, serbest iş erbabı nazarında itibarını 
yükseltici değil, dıÜNiüıûkm «lac/alkıtır. öanlki imıe-
mııru çalışmamadan yanaymış gibi gösteren 
bir mahiyet arz eden gerekçe olması balkımın
dan da memurun çalışması ve hele geri kal
mışlıkla nitelenen ülkemizde daha çok çalış
maya ihtiyaç olduğu bir ondamda, devletin 
'hizımıet görmesi, 32 milyona hizmet vermesi ve 
'birçoğunun da üretici olması noktai nazarında 
yarım günlük işgücünü ben küçüksiyemiyo-' 
runi. Âjdeta bu kanun temıbelliğe pirim veri
yor, Devlet hizmet arz etmek mecburiyetinde
dir, bu, devleti hizmetten alıfcoyar nitelik taşı
yor. 1961 Anayasamızda Devletin yüklendiği 
hizmetler <ve ödevler vardır. Bunların daha hep
si henüz yerine getirilememişken Devleti hiz
metten alıkoymak gerekçesini haiz bu teklifi 
ben yersiz bulmaktayım değerli arkadaşlarım. 

Hizmeti yasak etmek elbetteki olmamalı
dır. Bir yandan müreffeh Türkiye edebiyatı 
yapacağız, diğer taraftan da tatil getiren ka
nun teklifleriyle burada yer alacağız. Bu ba
kımdan ıda çok zayıf bulmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, esas, memuırun ge
çim şartlarını kolaylaştıracak tedbirleri almak
tır, Personel Kanununun mali hükümlerini bir 
an evvel uygulayacak tedbirleri getirmektir. 
Aksi halde kamu sektöründe çalışan .hizmetli
lerin ortalama günlük bir gün üzerinden 24 
liradır, bunun yarısı 12 lira gibi bir meblâğ 
tutar . Binaenaleyh biz 12 liralık bir kazancı 
sağlamalk gibi. tedbirler alırsak işçi zümremizi 
daha çak memnun eder kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bunoı İslâmlık açı
sından dahi düşünecıefc olsak, Cumhuriyetin 
ilk yıllarında Ouıma tatilinin Parlamento kür-
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sülermde konuşulduğu zaman dahi bir takım 
tepkilerle karşılaşıldığı hepinizin malûmudur. 
Selbebmıe gelince: O zaman cumartesi Musevi
ler için tatil idi, pazar Hristiyanlar için tatil 
idi. Müslümanlar için cuıma günün/ün tatil ola
rak getirilişi iktisadi hayaltta üç gün gerileme
yi öngörmek bakımından o devirde dahi, yani 
bir hayli yıl evvel dahi münakaşayı mucip ol
muştur. Binaenaleyh, bugün çok çalışmağa ih
tiyacımız vardır. Bu açıdan idarî güçlükler 
varsa, Hükümetin idari otoritesinde bir talkım 
tedbirler alması gereğine inanıyorum. Aksi 
halde tatillerle bu işin hallolacağı kanısında 
değilim. Hiçbir zaman dinî bayramların arefe-
si, 'millî bayramların arefesi gibi de mütalâa 
ve müşahede edilmemesi lâzım gelir. Çünkü 
millî Cumhuriyete, lâik Cuımhuriyote linamımı-
şızdır. Bu, Anayasaya da aykırıdır. Bizimi Ana
yasaya aykırı bir davranışın içimde de olmama
mız gerekir. Eğer bu kanun buradan geçerse, 
muhakkak nazarı ile baktığımız bir husus: 
Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilecek
tir. 

(Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, bir değerli arkadaşımız tarafından ya
pılan teklif, Şeker ve Kurban bayramlarından ev-
^ elki yarım gün resmî tatil arasına sokulmasın
dan ibarettir. Şimdi bu teklifi muhtelif bakım
lardan ele almak mümkündür. Evvelâ «Buna 
bir ihtiyaç var mıdır ve kimin ihtiyacı vardır?» 
noktasını tesbit etmek lâzımgelir. Bizim bayram
larımız, kanunla 1935 te tesbit edilmiştir. Ondan 
evvel, bile bildiğimiz kadarı tatiller, dinî gele
neklerle tesbit edilmiş durumda idi. Kurban 
Bayramı îdi aJdha veya îdi kebir, büyük bayram 
dinimizde ne zaman olacağı belli, Şeker Bay
ramı yahut Ramazan Bayramı, o da belli. Fakat 
kanunlarda buna ait hükümler konulmamış, dinî 
geleneklerimizle bunların günleri tesbit edilmiş-
tJı. Şimdi o geleneklerin içerisinde arefe günü 
tesbit edilmiş olmakla beraber arefe günü bir ta
til günü olarak belli edilmiş değildir. Bu bir yö-
ı ü. 

Öbür taraftan bizdeki bayramların sayısına 
d a. göz atmamız icabedecektir. Bizde Şeker Bay-
r. mı üç gün, yıl başı 1,5 gün, Kurban Bayramı 
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aort gün, 23 Nisan 1,5 gün, 1 Mayıs bir gün, 19 
M ti yi s bir gün, Zafer Bayramı bir gün, Cumhu
riyet Bayramı 2,5 gün, 27 Mayıs Bayramı 1,5 gün 
olmak üzere toplam olarak bir yılda 17 gün bay
lan1 vardır. Bununla da bitmez bayramlarımız, 
meselâ Toprak Bayramı vardır. Toprak Kanunu-
ı. un "çıktığı gün, halen yürürlükte olan 4760 sa
yılı Kanuna göre Toprak Bayramıdır. Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun kabul edildiği 11 
Haziran tarihini takibeden Pazar günü her yıl 
rı oprak Bayramı olarak kutlanır, bu da bayram
dır. Bunun gibi kutladığımız birçok günler var
dır. Her vilâyetin veya kasabanın düşman işga
linden kurtulduğu gün oranın bayramıdır. Hi
çi ireli ez vardır, Birinci İnönü vardır, İkinci İnö
nü vardır, İstanbul'un fethi vardır, Denizcilik 
Bayramı vardır, Lozan günü vardır, İşçi Bayra
mı, işçi kanunlarının kabul edildiği yeni bir bay
ram olarak kabul edilmiştir. Barbaros günü 
vardır, bunların dışında da birçok günlerimiz, 
kandiller ve sayılı günlerimiz vardır. Şimdi çalış
mak ve kalkınmak durumunda olan bir millet ola
rak bunları mütalâa etmek lâzımdır. Bayram
ların kanunla tatil olması tabiîdir, lâikliğe aykırı 
bir cihetin olacağını zannetmiyorum, şahsi görü
şüm olarak böyle bir engel olduğu kanaatinde 
değilim. Her milet kendi bayramlarını yapar ve 
bunlar kanunlarda da tesbit edilirse bir Müslü
man memlekette; bunun hiçbir aykırılığı olaca
ğı kanaatini taşımam. Ama bizim çalışma nokta
sından kalkınmakta olan bir ülke olmamız bakı
mından işi ele almamız lâzım gelir, bir. Bir de 
tizdeki resmî tatil günlerinin adedine bakmamız 
lâzım gelir. Eğer bunların sayısı muayyen bir 
ölçünün üstüne çıkmış ise, çalışmaz hale geliriz. 
Çünkü Beş Yıllık Plân yapıyoruz, 5 Yıllık Plânı 
kim tatbik edecek? Beş Yıllık Plânı Devlet kadro
su tatbik edecektir. Bu arada yine Hafta Tati
li Kanununun bir maddesine göre eğer son gün 
Cumaya gelirse, onun arkasından gelen Cumar
tesi günü de tatil olmaktadır. Cumartesi ve Pa
zarlar da tatile dâhil olmaktadır. Gerçekten 78 
gün Cumartesi, Pazarlar tutuyor, 17 gün de res
mî bayramlar tutuyor, geleneklerimize göre de
min saydığım bayramlar haricolmak üzere, 95 
gün oluyor. Bunun dışında çalışacak kimselere 
muhtelif kanunlarla birtakım haklar tanınmıştır. 
Meselâ Devlet Personel Kanununda yirmi gün
den başlamak üzere, hatırımda bulunduğuna göre 
yirmi günlük yıllık izin, otuz günlük yıllık izin, 

muayyen bir statüden sonra kırk günlük yıllık 
izin vardır. İşçilerin de buna benzer yıllık izin 
hakları tanınmıştır. 

Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimin 
zaman kalkınmakta olan bir ülkede bizim resmî 
tatil günlerini çoğaltmakta dozaj kaçırdığımız 
bir gerçektir ve bir hakikat olarak ortaya çık-
ımaMıadır. Bâr tahlkilkat bugünjo kadar giformş, 
millet iş bıelkleımıeiklfceldir, reisimi daireye gittiği 
işin yapı-lmaımasi'nldan şülkâyıoltçiıdir. Bu resmî ta
tilden gerçi işçiler de belki istifade edecektir; 
aım'a genel olanak Devlet dairelerimin çalışması 
ile ilgili biır işitir. Milleltıim'iz, halkımuz daire
lerden kolay kolay iş çıkmadığımdan ve yapıla-
oaık işleri tatbik -eideımıadiğlimizidıe-n yaikınımıalk-
tadıınlar. Bu seblepile buıgüne 'kadar k'albul edilen 
ve genel olarak şikâyldtıi ımueibollmıyan; çünkü 
bayram gelıeeiek diye baıyraimın arife günü alış 
veriş yapılır. Bizim gelenekle ilimize göre arife 
günü alış - veriş yapılmaz. Arife günü yapıla
cak -işler bellidir ve 'hayrıaınm ne zaıman ola
cağı da bellidir. Yani alış - ve niş edecek, üısit 
'baş alacalk, şunu yapacak, bunu yapaeaik; bü
tün bunlar bellidir. Mlcısıolâ bayrıaımidan evvel 
sellâ zamanı yatplmıışıızldır. Onun arkasında Cu
martesi Pazar ıt'atilllerî varıdır. Bıu zaımıanlarda 
alıış - veriş yaıpılaıbilir. Yani gerekçe olarak ari
fe günü alış - veriş yapaeaik.. Arife günü alış -
veriş yapmayı pelk istisnai ıbir hal olarak kabul 
etımıek lâzıımıdi'r. Devlet daireleri duracaFi; zaften 
Bıayramı var, bunlar zalton tatil olacaktır. Bu 
ıbalkumidan kıyımleltli aıkaJdaşıımuzm getirdiği -bu 
teklifin kafbul edilımıemeısfi, halknmıız ihtiyaç 1 a rı-
,na, memleketimiz ka-lkınııma durumuna ve Fes
imi taJtıi'l günlerinin çek olmasına göne hareket 
edilmesi ve bunların üzerinlde düşıün/ülmetsıî lâ-
ızıımldır. 

Bir günıün bayram addedilmesi, meselâ Tı>p-
<ralk Bayraımı yapıyoruz, Toprak Bayramı pa
zar gününe gelmiş, bayram yapmak isıtiye-nlor 
hayranımı yapıyor. Binaenaleyh bizde resimî ta
til ler, bâzı önlemli günlerin olması kalbul; falkaıt 
fbu günleri o ilgililer için kıymetli bingün ai:'l-
djetımeli ve onlların fcatılamııyacağı bir ölçü kon
ide almak düşünıülmlelildir. Bu, ileride düşü-nıü-le-
«ek bir şeydir; ama bugün millieıtin kalkınma 
-seferberliği içimde bulunduğu bir sırada yıllar
dan beri kullanılmış, alışıllmış ıiısulllerln dışı
na çıkılmaiması uygun olur. Bu siebeple teklife 
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müspet rey vermemıek her halde iyi olacaktır 
zanmınidayıim, saygılarıımla. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Şerafeltttin Pa-
/ker. 

ŞERAFETTİN PAKER (Sakarya) — ̂ Muh-
It'erıem Başlkan, muhltleram niileltvokillieri; Sayın 
Fahri Uğraısızıoğlu'mun mıalûim kamun teldifıinin 
lelhlinide Ikomuşmaik üzerle ısöz 'almış bulunuyo
rum. Önıeo Sayım Uğraısıızoğlufaa böyle bir ka
mın teklifi gelindiği İçin huzurunuzda teşefc-
Ikür ederim. Tasları kanunlaştığı talkdiüdie, öte-
•dlen beri esasen dairelerlde uimıuimiyetle yapıla-
gelen bir tatbikat kanunlaşmış olaealktır. G^ 
rek Razaman, gerekse Kuriban bayramları 
başlıca dinî bayraımlammızJdır. Bu bayramlara 
Müslüman Türkler tarafından çıolk önem verilir. 
Günlerce önce bayram hazırlığı yapılır; bu, 
köklü örf ve M'e-tlıerimıizdendir. Bayramıdan 
bir ıgün önıc'eye, hepinizin Ib'ildiği ıgibi iarife cle-
ıniır. Arife günümde serbest meslek salhipleri 
ibayram alış -verişlerini, hazırlıklarını rahaıt-
ça yaparlar. Palkalt rosimî dairelerde çalışan
ların böyle bir serlbesltlilkleri yolkt-ur. Esasen 
arife günlerimde blilbaslsa öğleden sonra daire
lerde vazifelileri bulmak da ekseriya güçjtıür 
veya imlkâmsiizdır. Daire amirliği yapan ıbirçıok 
arkaldaşianımız bumun yaklnen takdir ederler, 
ıbunu bilen iş sahiplerli de bu günıleüde dairelere 
piek geılmieızler. Hiçjblr köylünün arife günü öğ
leden sıonra bir nesımî daireye iş talkîlbeıtaııek üze
re geldiğini göremezisiniz. Rahatça bayram ha
zırlıklarını yaparlar, alış - verişlerini yaparlar, 
kabristanlarını -ziyaret ederler, kurban alırlar, 
kurban laH'alklarını keısıerler. Bunlar (değişmez 
âdet ve örflerdir. Bütlün bu sebeplerden dolayı 
Sayın Uğnasızoğlu'nun getirmiş olduğu kanun 
'teklifimin çıolk yerimde dlduğuınu ifade teder ve 
leihlnde oy kullanacağımı ifade ile huzurumuz
dan aıyrılımm. Hürmeti enimle. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — T. t P. Grupu adına Sayın Yu
nus Koça/k? Yok. 

Sayın Fahri Uğnaisızioğlu, buyurun. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, sayın miletvekilleri; huzurunuzda bulu
nan kanun teklifi 2739 sayılı Ulusal Bayram ve 
Genel Taliler hakkındaki Kanunun ikinci mad
desinin (D) ve (E) fıkralarını değiştirmek su-
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retiyle dinî bayramlarımız olan Şeker ve Kur
ban bayramları tatillerinin de diğer millî baj^ram-
larımızda olduğu gibi yarım gün önce başlatılma
sını öngörmektedir. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, Şeker ve 
Kurban bayramları, örf ve âdetlerimize göre, 
Türk tslâm aileleri' arasında özel bir itina ile kut
lanmaktadır. Bu iki bayramı neşe ile geçirmek, 
bayram vesilesi ile T. H. K., Çocuk Esirgeme Ku
rumu, Kızılay gibi sosyal kurumlara ve fakir 
halka yardım etmek maskadiyle bayrama tekad-
düm eden günlerde, Müslüman Türk ailelerinin 
hazırlık yaptıkları malûmdur. 

Aile fertlerini giydirip kuşatmak, hısım ak
rabaya veya dostlara hediye almak, bayram zi
yaretçileri için tedbirli bulunmak, kurbanlık al
mak gibi işler, bu bayramlardan önceki günlerin 
önemli ev ve aile meşguliyetleridir. Müslüman 
her Türk ailesi, kendi bütçesi imkânları dâhilin
de bayram hazırlıklarından bir veya birkaçını 
yapmak mecburiyeti karşısmdadır. 

Keza ölüleri ziyaret, mezaları tamir gibi dinî 
vecibeler de memleketimizde çok defa bayram are-
f elerinde icra edilmektedir. 

Serbest meslek sa'hibi olan vatandaşlarımız için 
bayram öncesi hazırlıklarına engel teşkil eden bir 
husus bulunmamakla beraber, genel olarak Dev
let aireleriyle Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
hakkındaki Kanun hükümlerine tabi olan bilûmum 
müesseselerde ve işyerlerinde çalışan personel bu 
imkânlardan mahrumdur. Bayramlar, özellikle 
günlerin kısa olduğu mevsimlere tesadüf ettiği 
takdirde, bir kuruma veya işyerine bağlı olan va
ta ndaşlarımızın daha çok'sıkıntıya düştükleri bir 
gerçektir. 

Bayram hazırlığı ihtiyacı içinde bulunan me
mur ve diğer görevlilerin, bayram öncesi günler
de, âmirlerinden sık sık izin istedikleri, arefe gün
leri bunun hâd bir safhaya ulaştığı ve Devlet dai
relerinin âdeta boşalmış duruma düştüğü bir va
kıadır. Öbür taraftan, iş sahiplerinin, umumiyet
le arefe günlerinde bilhassa öğleden sonraları, 
dairelere uğramıyarak işlerini bayram ertesine 
bıraktıkları da aynı şekilde bir vakıadır. 

Âdet ve geleneklerimiz bakımından, memur 
ve hizmetlilerle iş sahiplerinin bayram öncesinde 
aynı cinsten ihtiyaçları hissetmiş olmaları, ge
nel tatilleri düzenliyen Kanunun kabulünden bu 
yana, yani 30 seneden fazla bir zamandan beri, 
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iş Sahipleri tarafından her hangi bir şikâyeti mu-
eibolmamış, fakat memur ve hizmetlilerin, bay
ram işleri için yarım gün olsun tatil hakkına sa
hip bulunmamaları sızlanmak)tına sebebolageb 
m iştir. 

Yukarda temas edilen sebepler dolayısiyle Şe
ker ve Kurban bayramları arefe günlerinde öğle
den sonraki zamanın bayram tatillerine alınması, 
memur ve hizmetlilerle diğer iş yerlerinde ealisan
ların, bayram hazırlıklarına imkân vermesi ba
kımından, kendilerine huzur getirecek ve bu va
tandaşlarımızın moral yüksekliğini de sağlamış 
olacaktır. 

Bugün Batı memleketlerinin pek çoğunda âm
me hizmeti gören personelin daha randımanlı iş 
vermesini temin etmek üzere, bedenen ve ruhen 
iyi dinlenmiş olmasının önemi kabul edilmiş ve bu 
maksatla hafta tatillerinin iki güne çıkarılmasın
da ne sosyal, ne de ekonomik bir sakınca, ögrülme-
miş, bilâkis bedenen ve ruhen dinlenmiş, her tür
lü yorgunluktan kurtulmuş olan bir bünyenin da
ha dikkatli, itinalı ve enerjik bir çalışma ile da
ha verimli iş sağladığında idareciler ve işverenler 
ittifak etmişi erdir. 

Fransa gibi me'mleketlcrde hafta tatilinden 
sonra başlıyan Pazartesi günleri üğdeden evvelki 
mesainin, eksik ve kusurlu işler çıkması bakımın
dan, âmme hizmetlerine ve ekonomik hayata fay
da sağlamadığı teshil edilerek, özel iş yerlerinde 
olduğu gibi resmî bürolarda da hafta başı mesai
sinin Pazartesi günleri öğleden sonra başlaması 
prensioblarak yeni reformlar arasında kabul edil
miştir. 

Keza Batı memleketlerinin bir kısmında lâik 
düşünceye hürmet etmek maksadiyle, ilk ve orta
öğretim okullarına devanı eden öğrencilerin, aile
leri yanında dinî eğitim görmelerini ve dinî veci
belerini yerine getirmelerini temin için, haftanın 
Perşembe günlerinde bu okulların tatil bulundu
ğu yüksek malumlarınızdır. 

Tatil günlerinde milyonlarca Katolik ve diğer 
dinlerden olan ailelerin çocukları ile birlikte öl
müş olanların hâtıralarını taziz için mezarlıklar
dan ayrılmadıkları bu sayede bu kutsal yerlerin 
çiçeklerle bezenmiş birer millî park halinde ne
silden ne'sile intikal ettiği bir vakıadır. 

Bu davranış yeni nesilleri toprağına, tarihine 
ve mazinin acı ve tatlı hâtıralarına bağlamanın 
en müessir yolu değil midir1? 
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Gençliğin millî duygularını geliştirmenin, uya
nık tutmanın çarelerinden biri, şüphesiz ki, ecda
dının mazisi ve tarihi ile olan bağlarını kuvvet-
leıîdirmcsiylo de mümkün olabilir. 

Bu bakımdan, mezarlarımızı ziyaret ve ölüle
rimize ibadet vesilesiyle arefe günleri, memleketi
mizde müstesna dinî günlerimizden birini teşkil 
etmektedir. 

Bunun dışında, kabul buyuracağınız değişik
lik ile Türk ekonomi ve iş hayatı hiç/bir zarar 
görmiyecek, aksine, arefe günü Türk İslâm aile
lerinin yapacakçarı bayram hazırlığı sayesinde 
piyasa daha fazla, canlılık kazanacak, bundan, es
naf ve tüccar da istifade etmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 

Değişiklik teklifi bir ihtiyaç ve bir zaruretin 
ifadesi olarak huzurunuza getirilmiştir. Yüksek 
Heyetiniz bununla arefe günleri yaşadığımız fii
lî durumu hukukî dununa getirmiş olacaktır. 

Âmme efkârında büyük ve sevindirici yankı
sı bulunan Şeker ve Kurban bayramlarının ya
rımşar gün uzatılması hususuna Yüksele Heyeti
nizin de iltifat göstereceğini ümideder, saygıları
mı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Saıym Şcv.kef Bıohçıa, buyuru
muz. 

AHMKT ŞEVKET BOHÇA (Kaisıtaımıonu) — 
Mu!ht;e reım ar'kaıda/şlarıım, ısözJlıeı İme (başla Tİken 
hu telkli.fi huzurumuza gie'tkınıiiış bulunan Fah
ri Uğrıaısuzioğlu'ma !be,şefklkıüı.lü ıvüieidaui kir konç 
bilir/kn. 

Ilaikilkaiten bir milliktin Ikenldl hayialtını ya-
şaiiuası, Ikendi lananeleninie, âldeıtlıctiue tsaihi'bol-
ımaisı, ıkendi inaniışlıaırın.ı ımuihafaza dtımdk kuv
vet ve kuıdrotiui göslteırmeısü onun için kaçınıl-
maız Iblir 'veıcfnbedli'r. Kıcnldüni (kaybeden, imaiziısin-
den (kopanı, amaınıell'erinıe, âd'otilerinle ısırlt çevi
ren bir m ille) t hüsrana ımiaıhkûımdnr. Hâdiseyi 
hu zaviyeden etle alımalk ve bu kanun teklifi
me bu zaviyeden balkıtmalk iısaibeltli olamlkitır. Or-
'tadaki hâdise bana göre, sadece dinî bayramda
nım ıız im. iedbictltirdiiği teltikle ne yarılmışar ıgıün iilâ-
Veısinden ibiarelt değildir. IlâdiiS'e bu malilc'tin ima-
'iıiışlarına hür/mıeitin bir ifadesidir. («Bıraısıo» seıs-
l'eri) 

Bıiraız önce ıkonnşa-n aılkadaşkınımız bu ka
nun tekliflinin aleyhinde bulunu ilken ilki nolk-
fta üzerinde bilfhaısısa duıunuş buliMiuyıorla'r. 

http://telkli.fi
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ıBu teklif lâlilkliğe aykırıymış. Bıcn bu idıdia-
ınıı yerinde olnııadığı kana ai tindeyim. O derece 
yerinde değil kli, bunu ciddî olarak kabul et
tiğimiz takdliıdie dinî bayramlara ait tait'll gün
lerini taımaımen kaldırmıalk icabıedcr. M'aıdeını ki, 
yanını günlük bir tatil ilâvesi lâikliiğıe aykırı 
o:'uyur, üç gün, dürt gün naısıl olmuytor? O hal
de bugüne katlar niçin İni -dinî bayramılara ait 
tatilleri kaildıraıı bir tdklit'le hı iznim uza gelme
diler? 

Bir de bu noktadan hareket ederok Ana
yasa Mıaihlkeım çisinin, bu tdklüf kan un lastiği tak-
ıdiılde bunu bozacağını isar.eit otlüler. Ne duru
yorlar, dıerlhal Ana.yaisa M'aihlknniicısine miümcaat 
tıtsinler, liaıza'man Bayrımı ve Kurban Bayramı 
•tatil lıerlııi ipltal etıtinsiulcr. 

•M. KEMAL YILMAZ (Aydım) — Bunu 
ısıöyliyıen mi var Sbiyı.ıı Buihça? 

AITMLT ŞEVKKT BOHÇA (Levamla) — 
Evet, «üyll'ıyen o'lldıı. 

BAŞKAN — Lütfen taisviipkâr veya te/nkit-
kâr mahiiyeltıte beyanda huiunimaıyınız. (C II. P. 
öira.lari'ndaıı gürültüler.). 

Mulıltencım. aikadaşiarım, rica ederim, müda
hale etımıeylniz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Grup 
iadına kanuışlnıa'dı. 

BAŞKAN —• Sayın Bokça buyurumuz. 

AHMET ŞEVKET BOLCA (Devamla) — 
Cevap vereeelk değilim. 

'BAŞKAN — Sayın Bokça, siz dit' lütfen 
ımruuhasınan bu Uçanını üzerinde beyanda bulu-
ınıınıız. Atlkadaşlanimıız -da ıgierelk Itıakvijyıc ve itais-
v'ip yönünde, gerelksıc tenkid yönünde müdaha
lede bulunımasmlar. Müsaade hu.yurur.sanız ha
lt iplle Balkan, kieıiıdü arasında bu müzakereyi in-
tacötıslin. 

B uyu rumuz efendiını. 

AIIMıRT ŞEVKET BOHÇA (Devamla) — 
İkinci noktaya goçiyoralm: 

'Bu ikamın teklifinin Devlet dairelerindeki 
fnıosaiyi aksatacağı, bunun ıi'CJticeiKİİ olarak da iş
lilerin iyi bir şekilde yüııüıuiycceği iddia edildi. 
Buralda ilki hatip arkadaşın f^kfırilerne ayrı ayrı 
işaret .cltimck zarurıoltirii hisıscıd'iyorıu'n. 

'Bininci konuşan aı!kaıda«nnnız kamun tekli-
finli iki cepheden rcddeıtmıc yoluma gıiltımişıtir; 
'birisi, lâffidiğ'e .aykırı oluşu, diğeri de çialırçmıayı 

önleyişi balkınıınldan. Diğer arkadaşımızın lâik
liğe aykırı olınnadığı huısuısıındalki fikrine teşek
kür ederim. Ancak yine ikindi ark adaş um iz, 
Sayın Reşit Ülker'de, bu kanun teiklifinin ça-
liışmıiayı engelliyeceği, Devlet dairelerindeki (me
saiyi 'alksatacağı fikri üzerinde durmuş bulumu-
y orlar... 

'BAŞKAN — Sayın Bohça, zatıâliniz bu ka
nun teklifinin lütfen lehimde, aleyhinde veya 
üzerinde olduğunuzu beliıiten beyanda bulunu
nuz. Hatip arkadaşla nim izm kümüde vücut bu
lan konuşmalarını mitealade buyururisıamız Ko-
ımisyon cevaplandı inin. Siz kendi fikriyatımızı, 
bu kanun üzerinde kendi beyanınızı yapınız. 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Levamla) — 
Teşiekkür .ederim efendimi, yalnız bendeniz bi
raz önce kanun allcıyihlinde sarf edilen fikir-
'lerc cevap vermek suneıtliyle bu kaimim daha 
•iyi müdafaa 'edebileceğim kanaatine sıaıhibolıdu-
ğuını için omlara cevap verım'ek lüzumumu h'is-
ıseıtmişti'Jm. 

Muhteremi arlkaldaşılar, ortada fiilî bir hâdise 
var. Bu fiilî hâdise şudur: Arefe günleri öğle
den sonra Devlet Dairelerinde ciddî bir mesai 
mevcut değildir. Mevcut oknıyan ciddî bir me
saiyi ortadan kaldırmak hangi işi aksatacaktır? 
O halde aslında aksayan bir iş mevcut değildir. 
Burada şunu derhal ilâve etmeye mecburum: 
Arefe günleri öğleden sonra hiç bir memur dai
reye gitmiyor mu? Hayır, böyle bir iddiada bu
lunamam. Memurları böyle bir töhmet altında 
bulunduramam. Ancak çeşitli imkânlardan isti
fade ederek, her biri ayrı bir mazeretle, yahut 
âmirlerinin güne hürmeten müsamaha göster
mesiyle çeşitli yollardan mesailerini aksatıma 
imkânını bulalbiliyorlar. Bu bir hakikattir. Bu 
haıkiikalta dikkat 'edildiği zaman, kanun tekli
finin fiilen aşağı yukarı mevcut vacziyeti tes
cil eltmıek nesımiıyelte intikal efctiraiielk, hukukî 
bir vaziyete sokmaktan başjka bir vazife gör-
miyeeeği ve böylece memlelkeitlte hakikaten bir 
huzaırun kapısını açacağı kanaatindeyim. 

Bu kanun münaseibeitiylıe gaza, tuza yapılan 
zaimlardan bahsedildi. Bu nıemlelketin gaza ve 
tuza hakikaten ihtiyacı var, mühim ihtiyaç 
maddelerimiz, maddî dünyamızın umumi ihti
yaçlarını kanşılaımaıya rneclburuz; ancak bir de 
maddi dünyamızın yanında mânevi bir dünya
mızın olduğunu unutmayalım, .onu ihmal et-
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ımiyelim. Bu kanunu kalbul edelim ve 'bu mâ-
nievi dünyamıza hiç değilse «bir taş daha boy. 
muş olalım. 

Hepinizi hünmeltle selâmlarım. (AP. sırala-
ırınldaın alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Muslihittim Gâinor, bü
yününüz efendim. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Grup 
>adiına' sö;zl isltiyorulm.' 

BAŞKAN — Simidi beyan dttimiz, daha ön
ce şahsımız adına saz isltetmişısimiz. Sayın Gü-
rer'il çağırmış (bulumduım. 

Buyurun! Sayım öüner. 

MTJıSLlHlTTlN GÜRER (Sakarya) — 
Muhterem Baılklam Imuhltercım .aH ı̂ i.daıŝ atr̂ -.vı, 
ulusal bayram ve gorael tatil günleri halkfcında-
lk;i Karnında yapılacaık değişiklik üzerimde şah
sî gönüşlerilmi huzurunuzda ara etmek işitiyo
rum. 

Muhterem arkald aşlarım, müzakeresini yap-
mııış olduğumuz kanun; memleketimizde, örf 
ve âdetine bağlı olan ve hakikatten Müslüman 
olan bir devlette bugün millî bayramların ya
nımda, dinî bayramlar inin arefe günlerimde ya
nım günlerinin bayram olarak kalbul edilmesi 
hakkımdaki kanundur. 

Muhitte nem arlkaıdaş-flarıım, maıddî cephemiz 
yanımda milletler her şeyden evvel mıâmovi cıep-
helerimi de talkviye etmelidir. Bu mânevi cep
heyi ne kadar müedhheız kılarsak, o kadar mu
vaffak olunacağının da bütün Dünyaca kalbul 
'edilmiş bir gerçek olduğunu kalbul eıtmiefc ica-
Ibeder. 

Şimdi ortalda fiilî bir durum vardır. Bu fii
lî durum nedir? Ramazan Bayramlından evvel 
olsun, Kurlbam Bayramından evvel olsun aırıefle 
kümlerimde bilfiil devlet memuriyeti gönen ve 
dolayıısıiyle hizım'ctlileırin, ücretlilerin muhtelif 
vesilelerle izin almak suretiyle dinî bayram ha-
zırlıklarınıda bukımmıuş olduğu bir gerçektir. 
Şimdi işite huzurunuzda bulunan bu kanun bu 
gerçeği, - hulkuikta buna nıonmun falkttif duru-
ımu demir - bu fiilî durumu kanun halime ge
tiren, örtf Ve âdeti kanunlaşjtıram bir kamum-
ıdur. Şu hale ıgüre ıbu l'iillî duruirııda nasıl «İsa 
Devlet dairelerimde hizmetliler türlü vesileler
le âmirlerimden izim almakta ve buma göre 
Devlelt ımeımurları vazifelerimdıe o günün ver-
ımiş olduğu kmdsiyete hazırlılk olmak suretiyle, 

kimisi miöz arla rina gidip ata mezarlarını ziya-
ııoit eıtmelkte, onlarım mânevi ruhlarını yıka
makta ve istikbâle daha garanti bir şekilde 
bakmak için hazırlılk içimde bulunımakitaıdır. Şe
ker '.Bayramı a neşete rinde inüanlar, Tiüilk örf 
ve âdcıtlerime bağlı olarak çocuklarım giydir
mek ve omları sevindirmek için pazarlara çıkıp 
•bir haızırılıik içimde bulunmakta ve alış veriş 
yapmaktadır. Binaenaleyh bu hususlarda hiç 
bir arkadaşımız, değerli Meclisim hiç bir üye
si bunların aksini iddia cdıamiyecek bir du
rumdadır. İşite bu kanun bu şekilde morlmal 
olarak arefıo günlerinde bu hususları bilfiil ye
rine getiren hizmetlileri, ımemurıları meşru du
ruma sokmaktadır. Türlü vesilelerle âmirlerin
den izin allmak ve ibâıztem de vazilfcbrinii ı:*ui-
iısitiımal ederken çalışır göızükm'ek suretiyle dai
remden kaçar va;ziyete düşmektedirler. Hakika
ten omlara bu hakkı verm,ek sunettiyle onlarım! 
mânevi durumlarını bilfiil hukukî duruma 
sokmak, huzurunuzda bütün Türkiye'de çalı
şanlara bir garanti bahşetmektedir. 

Şu hale göre muhterem arkadaşlarıim, bu 
memurlara ve hizım,c'tlilerıe mıoral taikviyesi ve
recek olan bir kanunldur. Maneviyatça kuvvet
li olduğu müddetçe nıilleıtler yükselirler. Iışte 
bu mânevi takviyeyi, bu moral takviyesini, bu 
yarım günlük meşru olan fiilî durumu huku
kî hale getir ecelle bu kanunun gölgesi altına 
ıbintakım fikirleri itmek suretiyle kanunun çık-
nıaımasmı sağlamak için eehlt göısitermıemim, 
Türkiye'de örf ve âdetime bağlı olan bu mil-
lotite şahsen fuzuli bir gayret olduğumu müşa
hede lotlkiğvımi huzurun ırala iarız >UL!m!dk fı/tiiyo-
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun lâik
likle alâkası yoktur. Bu nihayet Yüksek Mec
lisinizin tcnsibiyle yarım gün değil, icabında 
bir gün, icabında daha fazlalaştırmak millî 
iradenin tecelli ettiği bu Meclisin vereceği 
karar neticesinde bir kanunla olacaktır. Bu 
kanunun Anayasa Mahkemesine gitmek sure
tiyle iptali de asla mevzuu'bahis değildir. Ma
neviyatımızı dahi, bugün usûl haline gelmiş 
olan Anayasa Mahkemesine müracaat ederim 
diye tehdidetmenin bu memleektin gerçekleri
ne uymadığını tesbit etmekte büyük fayda 
vardır, muhterem arkadaşlarım. 
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Bugün kanunların umumi hükümlerinde, 
dibacesinde şunu diyor : İlk evvelâ bir hâdi
sede, bakılır, kanun varsa kanun tatbik edilir, 
kanun yoksa, ondan sonra sayar biliyorsunuz 
muhterem arkadaşlarım, örf ve âdete bakılır, 
diyor. İşte bu hususta, şimdiye kadar kanun 
olmadığına göre, örf ve âdet nedir Türkiye'de? 
örf ve âdet odur ki, arife günlerinde hizmet
lilerin, memurların bilfiil o mukaddes günle
rindeki hazırlıkları yapmak, mezarlarını ziya
ret etmek, çocuklarını sevindirmek, Türk Hava 
Kurumuna yardım etmek için birtakım hazır
lıklarda bulunmak hususunda fiilî olarak va
zifelerinin başında bulunmamalarıdır. Şu halde 
örf ve âdetimiz bunu emrettiğine göre, şimdi 
o örf ve âdeti işte bu kanunla bilfiil kanun 
haline getiriyoruz ve hiçbir açık kapı bırakmı
yoruz, muhterem arkadaşlarım. Şu hale göre, 
bir kanunu kanun esprisi içinde umumileş-
tirirken, «Bu kanun millî gelire ziyan 'getire
cek, müreffeh Türkiye idealinin gerçekleşme
sini geciktirecek» iddialar doğru değildir. 

Bu müreffeh Türkiye'yi yarım gün içinde 
ziyan olacak 6 Ö00 000 liraya bağlamanın mü
reffeh Türkiye idealiyle bağdaşmadığı kanaa
tindeyim, muhterem arkadaşlarım. Çünkü, eğer 
bir memura, bir hizmetliye hakikaten moral 
takviyesi yaptığımız takdirde onun normal 
mesai içinde vereceği. yarım saatlik ciddî 
'bir çalışma belki kendine sağlanacak bu yarım 
günden daha faydalı olacaktır. Onun için tat
bikatta görülmektedir ki, bütün dünyada da 
bu böyledir; dinine, maneviyatlarına bağlı ol-
mıyanların maddi âleminde tam muvaffak ola
madıkları 'bir gerçektir muhterem arkadaşla
rım. 

işte bu kanunla fiilî duruma bir yön ver
mektesiniz ve üç gün olan şeker bayramlarının 
arife gününün yarım gününün de katılması! ile 
3x5 gün, 4,5 gün olan kurban bayramlarının arife 
gününün yarım gününün katılması sure
tiyle - arife günlerinde kurban hazırlıklarını, 
kınalamak, suretiyle - o kurbanları size sağlı-
yacak olan o örf ve âdetleri fiilî duruma ge
tiren bu kanuna hiçbir arka fikir tanımamak 
suretiyle, maneviyatımızı takviye etmek sure
tiyle Yüksek Meclisinizin müspet oy kullanaca
ğını tahmin etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bu kanun aley
hinde konuşan arkadaşlara huzurunuzda ce
vap verecek değilim. Nihayet bu ilgili komis
yonun kendi görüşlerini savunması neticesi
ne vabestedir. Yalnız şahsi inancım odur ki, 
bu şekilde memleketimizde, eğer millî bayram 
günlerinin çok fazla oklumu iddia ediliyorsa, 
millî bayramların bâzılarında yarım günler var
dır; bu yarım günler üzerinde müzakere edilir, 
münakaşa edilebilir, bunların örf ve âdeti ne 
dereceye kadar vardır veya yoktur, münakaşa 
•edil'dbilir ama dinî bayramların arefe günlerinin 
yarım gün olan zamanları için, asla münakaşa 
kaibul etmiyen, seneler senesi örf ve âdetimize gi
ren günler için münakaşa olmıyacağı kanaatin
deyim. Onun için bu büyük hüsnüniyetle hazır
lanan ve mânevi âlemimizi zenginleştirecek olan 
ve hakikaten o arefe günlerinde ilgililerin ka
nun muvacehesinde resmen ata mezarlarını ziya
retini sağlıyacak ve Şeker Bayramı arefelerinde 
çocuklarını sevindirecek olan ve huzurunuzda bu
lunan bu kanuna müspet oylar kullanacağınızı 
tnihmin ederek Yüksek Heyetinizi hürmetlerimle 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAKSKAN — Müzakerelerin yeterli bulundu
ğuna dair önergeler gelmiştir, okutuyorum. 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Nazif Ars-
lan. 

Yüksek Başkanlığa 

Kanun teklifi üzerinde altı milletvekili ko
nuşmuştur. Müzakerelerin kifayetini arz ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

ıSayın Başkanlığa 

Kanun üzerinde kâfi derecede görüşme yapıl
mıştır, kifayetini arz ve talefbederim. 

İzmir 
Enver Turgut 

ıSaym Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır, müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Aziz Zeytinoğlu 
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BAŞKAN — Sayın Arslan, grup adına Sa
yın Mehmet Yüceler söz istediği cihetle, takdi-
<men Sayın Yüceler'e söz veriyorum. 

Yeterlik aleyhinde buyurun Sayın Yüceler. 

O. H. P. GRUPU ADINA MEHMET YÜ
CELER (Kayseri) —• Çok muhterem arkadaşla
rım, C. H. P. Meclis Grupu adına yeterlik öner
gesi aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bir arka
daşımızın, Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nıın dîni bayramlarımızdan olan Şeker ve Kur
ban bayramlarının arefo günlerinin yarı günle
rine dair bir tatil verilmesine ait teklifini müza
kere ediyoruz. Bu teklif üzerinde muhtelif par
tilerden milletvekilleri fikirlerini söylediler. Fa
kat burada açıklanmasına ihtiyaç olan bâzı ko
nul aL]a temas edilmedi. Bu bakımdan müsaade 
ederseniz diğer milletvekillerinin de bu konuda
ki görüşlerinin alınması icalbeder. Meselâ, bilhas
sa A. P. li milletvekili arkadaşlarımız, kendi ifa
delerine göre, bu teklife ait gerekçelerini dinî 
esaslara bağlamak suretiyle izaha çalıştılar. Hal
buki dinî esaıslara ait gerekçelerin burada ifade 
edilmesi bizim kanaatimize göre, biraz kanun 
yapma esaslarına aykırı geldiği kanısındayız. 
Burada ifade edilmesi lâzımgelen hususlar var; 
meselâ, hali hazır tatbikatta bu tatil günlerine 
ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Varsa bunun 
gerekçeleri nedir? Ve arefe günlerinin bu Şe
ker Bayramı ve Kurban Bayramı dolayıisiyle 
teklif edilen yarım gün tatilin ne gibi memleke
te faydası olacaktır? Meselâ iç turizm bakımın
dan ve buna benzer -açılardan... Bunların Mec
liste bir kere daha tekrarında fayda olduğu ka
naatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, evet iktisaden geri 
kalmış bir ülkeyiz, çok çalışmaya da hiç şüphe
siz ihtiyacımız var. Bunu her yerde, her zaman 
bütün milletvekilleri, siyasiler, devlet adamları 
ve hattâ muhtelif yerlerde propaganda yapan 
insanlar söylerler. Bu maksadın tahakkuku için 
haftada 40 saat çalışılması esası, hepinizin ma
lûmu olduğu gibi tesbit edilmiştir. Personel Ka
nununda, haftada 40 saat çalışılması esası, pren
sibi kalbul. edilmiştir ve yine haftanın, iç turizmi 
teşvik bakımından Cumartesi ve Pazar günleri
min tatil -olması prensibi de kalbul edilmiştir. Bu 
.maksatla muhterem arkadaşlarım C. H. P. Mec
lis Grupu,adına biz fikirlerimizi ve diğer partili 
arkadaşlarımız kendi grupları adına fikirlerini 

daha geniş ifade etmeleri bakımından yeterlik 
önergesinin reddedilmesini istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kahul edenler... Etmiyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kahul. edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi hususu kalbul edilmiştir. 

'İvedilikle görüşülmelsini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•i. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî .Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (1/234) (S.Say ısı: 156) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bir saat
lik süre dolmuş bulunduğu cihetle Yüce Meclisin 
almış olduğu karar gereğince Askerî Personel 
Kanununun .görüşülmesine geçiyoruz. Lütfen Ko 
misyon yerini alsın. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) ^ - Müsaade 
buyururursanız iki dakikalık bir mâruzâtta bu
lunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer henüz daha bir 
usul tatlbi'i etmedik. 

İRFAJ^ SOLMAZER (Tokat) — Efendim, 
Askerî Personel Kanununun bundan evvelki mü
zakere tatbikatından mülhemi olarak usulî bir ma
ruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Ben bir kere usulî müzakereye 
geçeyim, ondan sonra siz usul hakkında beyan
da bulunursunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen birleşimde 
Askerî Personel Kanununun yapılan müzakere
sinde 68 hci maddeye kadar gelinmiş bulunmak
ta idi. Şimdi 68 nci madde üzerinde müzakereye 
başlıyacağız. 68 nci maddeyi okutuyorum. 

Altıncı Kısım 

Astsubaylar 

Birinci iBlölüm 

Kaynak ve yetiştirme 

I - Kaynak 
Madde 68. — Silâhlı Kuvvetler için muvaz

zaf alstsubay kaynakları astsubay sınıf okulları
dır. 
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••BAŞKAN — Şimdi 68 nci maddeyi okutmuş 
'bulunmaktayım. Madde üzerinde söz istiyenleri 
teslbit edeceğim. 

Sayın Solmazer, usul hakkında şu ana kadar 
bir beyanınız var mı? 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Hayır. 
BAŞKAN — 68 nci madde üzerinde söz isti-

yen? Buyurun Sayın Gül ey. Yalnız tahmin edi
yorum malûmunuzdur, söz lıakkı beş dakika ile 
kayıtlanmıştır. 

Buyurun. 
FEDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka

daşlarım, hu madde ile Silâhlı Kuvvetle
rimizde hizmet veren ve kendilerine astsubay de
diğimiz sınıfın statüsü ile ilgili bölüme geçmekte
yiz. Bu kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosun
dan da geçtikten ve normal prosedüre taJbi ola
rak kanunlaştıktan sonra astsubaylar statüsü
nü tanzim eden 5802 sayılı Kanunun ilgili mad
desinde de 'görüleceği gibi ortadan kalkacak, 
astsubaylara ilişkin yegâne hukuk kaynağı bu 
Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu olacaktır. 
Böyle olduğuna göre 5802 sayılı Astsubaylar 
Kanununda bu sınıfa ait önemli hakları, hüküm
leri bu kanunun getirmiş olması iktiza eder, 
Kanunun tarifler kısmında yok, başka bir ye
rinde yok. 5802 sayılı Kanun astsubayı tarif 
eder, astsubay şudur der. Şimdi 5802 sayılı 
Sosyal Kanunun birinci maddesini okuyorum: 

«Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Kara, De
niz ve Hava kuvvetleriyle Jandarma, gümrük 
koruma birlikleri kadrolarının astkomuta ka
demelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer ida
ri işlerde subaya yardımcı olarak görevlendi
rilen askerî şahıslara (astsubay) adı verilir.» 

Sonra yetiştirme usulleri tanzim ediliyor. 
Bu kanunun lâğvettiği kanunlar var, bu ka
nunlardan birisi de 5802 sayılı Astsubay Kanu
nudur. Bu tarif ortadan kalkmış oluyor. Hal
buki Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda böyle bir tarif ortada yok. Burada ol
ması lâzım.. 211 sayılı İçhizmet Kanununda var
dır1, işte bilmeni, yönetmeliklerde vardır... Fa
kat kanaatimce madem ki kapsam maddesin
de bu kanun şu şu şu asker kişiler içindir, 
denildiğine göre, bunlarla ilişkin anahükümle-
ri, genel hükümleri bu kanunun getirmiş olma
sı gerekir. 5802 sayılı Kanun bu sınıfın auaka-
ııunudur. Bu anakanun ortadan kalkıyor. 
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Ordu Îçhizmet Kanunu bu sınıfın özel kanu
nundan dolayı hükümler getirmiş olabilir. Fa
kat 5802 ortadan kalkınca bu sınıf auaka-
ııundan koparılıyor demektir. Bu takdirde ana-
kanıınu da bu kanun oluyor demektir. Bir hüküm 
getirilmesi gerekir kanısındayız. Astsubay şudur; 
5802 sayılı Kanun bir tarif getirmiştir, budur. 
Bu tarif ortadan kalkıyor, doğrudan doğruya 
astsubay sınıfına geçiliyor ve onun sınıflan
dırılması, susu busu... Bir önerge verecek de
ğilim. Fakat bu konuda komisyonun bu sınıfın 
ilk maddesinin müzakeresinde arz ettiğimiz hu
sus için Yüksek Heyetinizi ve bendenizi tenvir 
edici, tatmin edici biır İzahatta bulunmasında 
zorun I uk görmekteyim. 211 sayılı Kanunda ve 
bu kanuna bağlı yönetmeliklerde bu tarifler 
yapılmıştır, demiş olmak kâfi mi? Bizi tatmin 
ederlerse şüphesiz kanun tasarısının bu mad
desini bu şekli ile kabul ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Sarı
göz, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlarını; 
•görüşmekte bulunduğumuz madde Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 68 nci madde
si astsubay kaynaklarının neler olduğunu tan
zim etmektedir. Bu madde bu şekildedir: 

«Madde 68. Türk Silâhlı Kuvvetleri için 
muazzaf astsubay kaynakları astsubay sınıf 
okullarıdır.» 

Sayın Güley'hı 69 ucu madde hakkında ol
ması gereken, o madde görüşülürken yapması 
gereken konuşmasının kanaatimce bu madde ile 
ilgisi olmamak icabeder. Biz komisyon olarak 
da az evvel arkadaşımızın 69 ncu madde hakkın
da yaptığı takdirde kabul edebileceğimiz gö
rüşmesinde serd ettiği hususları varit gördüğü
müz için daha evvel de maddeyi,komisyona ge
ri almayı düşünmüştük ve maddenin görüşül
me sırası geldiği zaman Riyasetten komisyona 
verilmesini talebedecektik. Bu hususları mad
dede şekillendirecek vaziyette maddeyi yeni
den tanzim edip huzurunuza getireceğiz. 

BAŞKAN — 68 nci maddeyi komisyona mı 
istiyorsunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Hayır efendim. 68 nci 
maddeyi istemiyoruz, 69 ncu maddeye gelince, 
69 ncu maddeyi geri istiyeceğiz. 

BAŞKAN — 68 nci madde üzerinde veril-
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miş bulunan delişiklik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 68 nci maddesindeki «sınıf» keli

mesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

G-eçici Komisyon Balkanı 
Rize 

îsmail Sarıgöz 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş bulunduğu
na göre filhal kabulü de mutazammmdır. Bu 
sebeple maddeyi değişik şekli ile oyunuza su
nuyorum. Silâhlı Kuvvetler için muvazzaf ast
subay kaynakları astsubay okullarıdır, şekli 
ile maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde bu şekilde kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — 69, 70 ve 71 nci maddeleri 
geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — 69, 70 ve 71 nci maddeleri ko
misyon geri istemektedir. Ancak maddelerim 
geri verilebilmesi Yüce Meclisin kabulüne mü
tevakkıftır. Bu sebeple 69, 70 ve 71 nci madde
lerin komisyona iadesini Yüksek Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
69, 70 ve 71 nci maddeler Meclis" karariyle ko
misyona iade edilmiştir. 

III - Sınıflandırma 
Madde 72. — Astsubayların sınıflandırılma

sı hakkında 23 ncü madde esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Böyle, komis

yonun müzakereden evvel bir maddeyi gerek
çesiz geri alması usule uygun olmamak iktiza 
eder. Lâzımgelirdi ki, bu madde görüşülsün 
ve komisyon hangi gerekçe ile geri aldığını 
beyan etsin. Yüce Heyet de bu maddenin neden 
geri alındığını, hangi gerekçeyle geri alındığı
nı bilmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Güley, bu beyanınız yek-
nazarda doğru telâki edilebilir. Ancak, komis
yon gerekçe göstermeden maddeyi geri iste

mişse Meclis o maddenin geriverilmesine oy 
vermiyebilir, karar vermiyebilir. O sebeple Baş
kanlık olarak, illâ, illâ komisyonu bir gerekçe 
göstermeye mecbur edemeyiz, takdir edersi
niz. Zatiâliniz komisyonun bu maddeleri geri 
istediği zaman komisyonun gerekçesiz beyanı 
karşısında söz alabilirdiniz ve bu hususu Yük
sek Meclise izah edebilirdiniz. Bizce yapılacak 
muamele; komisyon tarafından vukubulan ta
lep karşısında Meclisin oyuna başvurmaktı, bu
nu da Riyaset yapmıştır, Meclisin oyu ile bu 
maddelerin komisyona geriverilmcsini kararlaş
tırmıştır. 

72 nci madde üzerinde söz istiyen... Yok. 
Oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.... Aynen kabul edilmiştir. 

a) İlk sınıflandırma 
Modde 73. —• Astsubay adayı öğrencilerin 

sınıflara ayrılması hakkında 24 ncü madde esas
ları uygulanır. 

BAŞKAN — 73 ncü madde üzerinde söz 
istiyen? Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

b) Yeniden sınıflandırma 
Madde 74. — Astsubayların yeniden sınıf

landırılması hakkında (d) fıkrası haricolmak 
(üzere 25 nci madde esasları uygulanır. 

BAŞKAN — 74 ncü madde üzerinde söz is
tiyen? Yok.. Madde üzerinde verilmiş bulunan 
değişiklik önergesi var. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 74 ncü maddesindeki «fıkrası» 

kelimesinin «bendi» şeklinde düzeltilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Rize 

ismail Sarıgöz 

BAŞKAN —• Değişiklik önergesini Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. Komis
yon tarafından verilmiş bulunduğu cihetle fil
hal kabulü de mutazammmdır. Bu sebeple mad
deyi bu değişik şekli ile oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde bu deği
şik şekli ile kabul edilmiştir. 
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IV - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma 
yönetmeliği 

Madde 75. — Astsubay sınıflandırma ku
rulları ve sınıflandırma yönetmeliği hakkında 
26 ncı madde esasları uygulanır. 

BAŞKAN — 75 nci madde üzerinde söz isti-
yen... Yok. 75 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 75 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Astsubay meslek içi eğitimi 

I - Meslek içi eğitimi 
Madde 76. — Astsubayların meslek içi eği

timleri hakkında 27 nci madde esasları uygula. 
mı*. 

BAŞKAN — 76 ncı madde üzerinde söz is-
tiyen... Yok. 76 ncı maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.... Kabul etmiyenler... 76 ncı 
madde aynen kabul edilmiştir. 

I I - Muharip sınıf astsubayların karargâhta 
görevlendirilmesi 

Madde 77. — Muharip sınıf astsubaylar baş
çavuş olmadan kurum ve karargâhlarda idari 
işlerle görevlendirilemezler. 

BAŞKAN — 77. — nci madde üzerinde söz 
istiyenler... Sayın Güley„ Sayın İrfan Solmaz-
er.... 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muharip sınıf
larla ilgili bir madde olduğu için komisyonun 
daha evvel geri aldığı bir madde dolayısiyle 
görüşülmemesi, komisyonun bu maddeyi de ge
ri alması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer.. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Bendeniz 

de aynı hususa temas edecektim. 
BAŞKAN —• Sayın komisyon.... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

Sx\RIGÖZ (Rize) — Bendeniz de aynı hususa 
temas edecektim. 21 nci maddeye ilişkin oldu
ğu için ve 21 nei madde intacedilmeden görü
şülmesi mümkün değildir. Onun için 7.7 nci mad
deyi geri istiyoruz. 

BAŞKAN — 77 nci maddeyi komisyon ge
ri istemektedir. 77 nci maddenin komisyona ve
rilmesini oyunuza sunuyorum; kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 77 nci madde komisyonun 
talebi ile ve Meclisin oyu ile gcriverilmiş bulun
maktadır. 

DOKUZUNCU KISIM 

Astsubay terfileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

I - Kapsam 

Madde 78. — Silâhlı Kuvvetlere mensup 
astsubayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasıp 
Iları, rütbe ve kademe terfi şartları bu kanun 
hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 78 nci madde üzerinde söz isti-
yen... Yok. Oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

II - Rütbeler 
Madde 79. — Silâhlı Kuvvetlerdeki astsubay 

rütbeleri aşağıda gösterilmiştir. 

Astsubay çavuş 
» Kıdemli çavuş 
» Üstçavuş 
» Kıdemli üstçavuş 
» Başçavuş 
» Kıdemli Başçavuş 

BAŞKAN — 79 ncu madde üzerinde söz 
istiyenler... Yok. 79 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

III - Bekleme süreleri 
a) Normal bekleme süreleri 

Madde 80. — Astsubayların normal bekle
me süreleri aşağıda gösterilmiştir: 

Rütbeler Normal bekleme süreleri 

Astsubay çavuş 3 yıl 
» Kıdemli çavuş 3 yıl 
» Üstçavuş 3 yıl 
» Kıdemli üstçavuş 3 yıl 
» Başçavuş 6 yıl 
» Kıdemli başçavuş 6 yıl 

BAŞKAN — 80 nci madde üzerinde söz 
istiyen?.. Yok.. 80 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 80 nci maddesi başlığındaki «nor

mal bekleme süreleri», deyiminin başına «ba-
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rış zamanına ait» ibaresinin eklenmesini arz 
Âe teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Rize 

ismail Sarıgöz 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Heyetin oyuno sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Değişiklik önergesi kabul edilmiş 
tir. önerge komisyon tarafından verilmiş bu
lunduğu cihetle filimi kabul edilmiş bulunmak
tadır. Maddeyi bu değişik şekli ile oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
bu değişik şekli ile kabul edilmiştir. 

1)) En az bekleme süreleri 
Madde 81. — Savaşta ve milletlerarası taah

hütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkur
may Başkanının göstereceği lüzum üzerine Mil
lî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Ku
rulu kararı ile normal bekleme süreleri 1/2 nis-
betine kadar indirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Sayın Başkan, 81, 82 nci 
maddeleri, 32 ve 33 ncü maddeler komisyonca 
•geri alındığı için onlara, paralel olarak hazır
lanması için ıgeri istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gül ey? 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Aynı mahiyette 

beyanda bulun a ca ktı m. 
BAŞKAN — 81 ve 82 nci maddeleri komis

yon geri istemektedir. Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

IV - Terfi zamanı 
Madde 83. ---• Astsubayların terfi zamanı 

hakkında 34 ncü madde hükmü uygulanır. 
BAŞKAN - - Madde üzerinde söz istiyen... 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Nasıp 

I - Astsubaylığa nasıp 
Madde 84. — Astsubaylığa nasıp ve rütbe 

terfileri bakanlık onayı ile yapılır. Nasıplar 
bakanlık onavı metninde yazılı tarihte baslar. 

Astsubay sınıf okullarını başarı ile bitiren
ler o yılın 30 Ağustosunda astsubay çavuş nas
be di lirler. 

BAŞKAN — 84 ncü madde üzerinde söz is
tiyen?.. Yok. Madde üzerinde verilmiş bulu
nan değişildik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 84 ncü maddesinin 1 nci bendinde

ki «Nasıplar Bakanlık onayı metninde yazılı 
tarihte başlar» cümlesi ile, ikinci bendindeki 
«sınıf» kelimesinin metinden çıkarılmalarını 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkam. 
Rize 

İsmail Sarıgöz 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi okunmuş 
bulunmaktadır. Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş bulunduğu 
cihetle önerge fiil hal. kabulü de mutazammın bu
lunmaktadır. Bu sebeple maddeyi değişik bu 
şekliyle oyunuza sunuyorum; kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Madde bu değişik şekliyle. 
kabul, edilmiştir. 

II - Nasıp düzeltilmesi 
Madde 85. — Kazai ve idari kararlar netice

si astsubayların nasıplaruıın düzeltilmesi hak
kında, 37 nci maddenin (a), (e), (e) fıkraları 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN —''85 nci madde üzerinde söz is
tiyen? Yok.. Madde üzerinde verilmiş bulu
nan değişiklik, önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 85 nci maddesinin birinci satırın

daki «neticesi» kelimesinin «sonucu» ve ikinci 
satırındaki «fıkraları» kelimesinin «bendleri» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Rize 

İsmail Sarıgöz 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul edil
miştir. önerge komisyon tarafından verilmiş 
bulunduğu cihetle filhal kabulünü m uta zam-
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mın bulunmaktadır. Bu sebeple maddeyi bu 
değişiklik şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler.... Madde bu değişiklik 
şekli ile kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kıdem 

I - Kıdem ve kıdem sırası 
Madde 86. — Kıdem ve kıdemi sırası aşağıda

ki esaslara göre düzenlenir : 
a) Rütbelerde kıdemler, Bakanlık onayı 

metninde yazılı tarihten başlar. 
b) Aynı günde astsubaylığa nasbedilenlc-

rin arasında kıdem sırası : 
Astsubay sınıl' okullarından mezun olanla

rın kıdemleri, okullarda kazanılan not ortala
malarına göre tesbit edilir ve bunlar kendi 
aralarında sıralanırlar. 

e.)Aynı rütbe ve aynı nasıplılar arasında 
kıdem sırası : 

İler rütbeye yükselirken almış oldukları 
ehliyet derecelerim1 göre yapılır. 

d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve 
ııasıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası : 

Kadro sınıfları esas olmak üzere bunların 
dâhiıl bulundukları yeterlik •gruplarına, yeter
lik grupları aynı olanlar için de yeterlik, dere
celerine göre tesbit edilir. 

Yeterlik dereceleri aynı olanların bir evvel
ki rütbelerindeki yeterlik dereceleri esastır. 

e) İler ne sebeple olursa olsun sınıfı de
ğiştirilenler, yeni sınıflarmdaki yeterlik derece
leri tesbit olununcaya kadar, yeni sınıfının aynı 
nasıplılariüin sonunda sıralanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? 

İRFAN SOLMAZ Kil (Tokat) — Komisyo
nun önergesi yoksa var. 

BAŞKAN — Önerge var efendim, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 8(i ncı maddesinin (b) ve (e) beııd-

Jerinin aşağıdaki şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

(icçiei Komisyon Başkanı 
Rize 

İsmail Sarıgöz 
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b) Aynı günde astsubaylığa nasbedilenler 
arasında kıdem sırası okullarda kazanılan not 
ortalamalarına göre tesbit edilir ve bunlar ken
di aralarında sıralanırlar. 

e) Aynı rütbe ve nasıplılar arasında kıdem 
sırası her rütbeye yükselirken almış oldukla
rı yeterlik derecelerine yöre yapılır. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul 
edilmiştir. 

önerge komisyon tarafından verilmiş bu
lunduğu cihetle fil hal kabulü mutazammın bu
lunmaktadır. Bu sebeple maddeyi değişik şek
li ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde bu değişik şekli ile ka
bul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Terfi esas ve şarlan 

1 - Terfi esasları 
Madde. 87. —- Astsubayların terfileri aşa

ğıdaki esaslara göre düzenlenir: 
a) .Çeşitli sınıflara mensup astsubayların 

çeşitli rütbe ve görevlerdeki yeterlikleri; sicil 
raporlarının not ortalamaları ve değerlendirme 
kurullarınca verilen değerlendirme, notuna gö
re tesbit edilir. 

Sicil raporlarının ne suretle kimler tarafından 
ve hangi zamanlarda doldurulacağı, Astsubay 
Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

b) Üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuş 
rütbelerindeki astsubaylar, terfi için gerekli 
bekleme sürelerinin son yıllarında o rütbede 
haklarında her yıl tanzim edilen sicil raporla
rının not ortalamasına ve değerlendirme ku
rullarınca verilen değerlendirme notuna göre 
sıralanır ve 5 yeterlik grupuna ayrılırlar. 

c) Astsubaylar terfi edebilmeleri için: 
1. Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuş

ların en az 4 ncü yeterlik grupuna, 

2. Astsubay başçavuşların en az .'•> ncü ye
terlik grupuna girmeleri şarttır. 

d) Astsubay çavuş ve kıdemli çavuşlar ye
terlik. grupuna ayrılmazlar. Bunların terfileri 
Astsubay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen engel 
sebepler bulunmadıkça normal bekleme sürele
rinin sonunda yapılır. 
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c) Normal bekleme sürelerinin sonunda 
yapılan değerlendirmede, terfi için gerekli ye
terlik grupuna gircmiyen astsubay üstçavuş ve 
kıdemli üstçavuşlar, mütaakıp iki yıl, astsubay 
başçavuşlar bir yıl daha değerlendirmeye tabi 
tutulurlar. Bunlardan yeterlik notları normal 
bekleme süresi sonunda değerlendirmeye giren 
ve terfi eden astsubayların aldığı yeterlik not
larına eşit veya daha yukarı not alanlar bu 
grup a girmiş sayılır ve haklarında buna göre 
işlem yapılır. 

f) Yeterlik grupları teşekkül edemiyen az 
mevcutlu sınıf ve rütbelerde astsubayların ye
terlik derecelerinin tâyini hakkında 39 ncu 
maddenin «f» fıkrası esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Maıdide üzeirin/de söz isıtiyen? 
Buyuruınuız Sayın Bin'ay. 

SADİ BİNAY (iBitocik) — Sayın Başkan, 
ımulhtcneım arlkaldaışilarıim; ^sikler lliik de ımıemuri-
ydt hi'zımotllerinıde'n sayıldığıma göne, bu ünifor-
ırmalı m'amuriyet hizımdtinlde diğer sivil sıdkbürdo 
göndüğüımüız terfi hususunun ne kiadar önemli 
okluğunu helirltımclk için söz almış huluınuyo-
rulm. 

Bâzı mıüdsıseısıeılerlde mıeımurla'rm terfi süresi 
göçer. Neden geçer? Arşiv molksanlığı varılır, 
tâyin dolayıısiiyle âmiri değişmiştir, ziaırnanında 
sicil alaımaımıştı r, kaıdrio ydktur ve sıanrc... Ve 
görüyoruz ki, bu hlaller hizımıdtıi mühim nisibeltte 
laksıatmalktaldır. Çünlkıü, ırnemurlarıda mıorall çö
küntüsüne s'ebdbiydt vierimıeik'tadir, ımıaişidt dier-
dini 'artınmatkltaıdır 'vte çeşitli lüızüntülene eeıbıobli-
yet venmıeklfceidir. 

Bu madde astsubayların terflilcriinlin hangi 
esaslara göre düzenleneceğini bizıo geıtlinmcıkıte-
dir. 

Üistçlavuş kııdetmli üstçavuş ve bir de başça
vuşluklar için yeterlilik lüzumlu görıülırmekte-
ıdir. Çavuşlar ve kıdemli çıavuşlar da yeterlik 
gruupna ayrilmaımıalktaıdır. Bendenizin burialda 
Itomıe's atım'dk istediğim husus; terfi için ge-
rdkli ye/terlik grupuna ıginam'iıyen astsulbay üst
çavuş ve kıdemli üsıtçavuşllar mıütaalkıp ilki yıl, 
alsibsubay 'başçavuşlar Iblir lyıl 'daha ıdieğerlcnidir-
ımeye taibi (tutulurlar. Bir insan bu müdddt içeri-
ısindc yeterlik ıgrupuna igirıdmıomıişısic üstçavuş, 
kıdemli ütçavuş veyahut başçavuşlar, acaba 
mütaakıp iki yıl veyahut da bir yıl değerlendir
me sonunda morali bıoızul'madan bu yeterliği 

I alaibikcıeıkler midir? Berildeniz bu iki yıl ve bir 
yılın uzun olduğu kanısındayım. Onun için 
bunun Ikısaltılmlasının mıümlkün olup olmadığı 
ve daha uımumli bir deyimle, acaba taisiarı/da bu 
terfi «sasıları düzıonlenlrikcn bu »müidldaljlcr ya
hut bu iknsıbaıslar bizim şimdiye toadıar geçinmiş 
olduğumuz tatbikaltitlalki tecrübelerinize güre 
mi düzıenlcnmlşltlir, yolksa başjka Mr nranlıeiketin 
kıstasları da göz önüne alınmış ımıidır? Mibm-
Ikünise, Koımisyonıdan bu hususu cevap lanjdır-
'masını arz ve istirlbaım ediyorum. 

Diğer temas edeceğim husus mutlaka ve 
mutlakla bu astsubayların sicil arşivlerin'in ga
yet ımuntaızaım şdkilde tutulmasını sağlıyacak 
yeni bir nizamında bu kanunlla birlilkte düzıen-
lenımcelildir. Akısii halde unuitlmalıar, gecikmeler 
olur ve sözlerimin başımda dıa temas eıttiğim 
gibi bunlar bâzı alksalklılMana siebelbiyet verir. 
Hümndtlerimle. 

J3AŞKAN — Komisyon adına Sayın Sarı-
I göz buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Itizıe) — Sayın Başlkan, 39 ncu nrad-
ıdeınin görüşıülımeısi sımışında Yüce Heyettin naıza-

I TI it'iıbara alınımialk kaydiyle kalbul ettiği öner-
gelıerin ışığı alltınıda 'düzcınileımıdk için maddeyi 
geri alımışıtılk. Bu maîdldeyli o ımaldde ile paralel 
olarak haızırlaımalk için Koimisıyonıa geri veril-

I irmesini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon tanaıfıınıdan madde 
I geri istommeiktedir. Yüce Meclisin oyuma su

nuyorum. Kabul ddenler... Etimliycnler... Talep 
5 üzeninde ve Meclis karıarıınca geri verilmiştir. 

II - Yeterlilk grupları 
Madde 88. — Astsubayların yeterlik grup-

I lan lilıo bumların yüzıdle oranları hakkında 40 ncı 
I ımaldde <esaslları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzeriinlde söız Lsitiyen? 
j Yok.. Kabul edenler... Eltımiiyeaıler... Aynen ka-
I bul edilmiştir. 

I III - Yeterlik gruplarının heö'aıplanımalsı 
j Madde 89. — Astsubayların yeterlik grup-
1 larımnı besaplanımalsı hakkımda 41 ncii mıalddıe 
I esasları uygulanır. 
I BAŞKAN — M'adjde üzerimde s>öz ist'iyen? 

Ydk... Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen (ka-
I bul edilmiştir. 
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IV - Terfi işlemi 
Madde 90. — Terfi ieıdecdk iansitisubayların 

terfi işlemleri ıdeğerle'ndirtme (kurullarınca bu 
kanunda yazılı leısaısa ıgöre yapılır. 

BAŞKAN — 90 ncı imadde üzıerinde söz is-
tiyen? Ydk... Kaibul edenler... Etmiyemier... Ay
nen kabul edilmliştir. 

V - Kadrolarım bildirilmıesd 
Madde 91. — Terfi edecıeik 'astsubayların 

'kadrolarının töslbiıti haiklkında 42 nci madde 
esasları uygulanır. 

BAŞKAN — 91 ncâ mıladde üzerinde söz is-
tiyen var ımı? Yıolk.. Maddeyi loyunuıza sunuyo-
yoruım. Kaibul edenler.. Kabul etmiyeınler.. Mad
de aynen ıkalbul eıdlilmiıgtir. 

VI - 'Çolk ısıınıflı Jkadrtolar 
Madde 92. — Çdk sınıflı astsuibay kadro

larının dağıiitımı haikkında 43 ncü mıadde esas
ları uygulanır. 

ıBAŞKAN — 92 ne;i madde üzerinde söz is-
ftiyen var mı? Yıolk. Maddeyi oyunuaa sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad-
(de aynen 'kabull edilmişitir. 

VII - Rültbe terfii iesıas ve santiarı 
Mıadde 93. — Rütbelere terfi esas ve şart

ları şunlardır : 
ıa) Rütbeye .malhısus normal bekleme müd

detini tamamlamış olmalk, 
b) Rüribeye mahsus normal bdkleme müd

detinin 2/3 ü kadar yılllılk siclili bulunmak, 
<c) Terfi için nütbenin gerelktirdiği yeter

lik grupuma dâhil buluaıım'alk, 

d) Üisıt rütbe kadrosunda münhal bulun-
ımak. (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı 
şartları taşıyan astsubaylar kadro münbali nis-
betinıde bir üst rütbeye terfi e/ttiirilirlıer. Bu 
ierfiler yeterlik gruplarına ve yeterlik grupları 
içerisindeki yeiterli'k dereoelerdne gö>re bu ka
nundaki esaslar dâhilinde değerlendinme ku-
rullarmıcıa yapılır. 

•BAŞKAN — 93 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen? 

İRFAN SOLMAZER (Tolkaıt) — Önerge 
yoksa söz işitiyorum. 

BAŞKAN — 93 ncıü maldde üzerinde şu ana 
foadar veırikniş bir önerge yolktur. Buyurumuz. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, zaten evvelâ usul hakkında mâruzâtta bu

lunmayı talebettiğim zaman, bir komisyondan 
ittifakla çıkmış bir personel kanun tasarısının 
maddeleri üzerinde hazırlıklarımızı yapıyor
duk. Bu arada komisyon haklı olduğu için de 
hemen hemen her madde üzerinde değişiklik 
önergesi takdim ediyordu. Biz kendi önergele
rimiz ve kendi noktai nazarlarımız üzerinde 
konuşmaları bitirdikten sonra komisyonnun ye
ni bir önergesiyle karşılaşıyor ve tekrar söz al
mak durumunda kalıyorduk ve bu suretle ka
nun biraz daha uzuyordu. Onun için her sefe
rinde oturduğumuz yerden, «komisyon maddeyi 
geri mi alacak, yoksa verilen önerge var mı» 
diye sormak durumunda kalıyoruz. Malûmla
rınız olduğu üzere Personel Kanununun şim
diye kadar müzakere edilen 92 maddesinin he
men üçte biri komisyonca yeniden tanzim 
edilmek üzere geri alındı ve bu tanzimde ne
dense çok gecikmiş oluyor. Bu bakımdan 
93 ncü maddede geçen tâbirler bundan evvel 
geriverilen maddelerdeki tâbirlere uymuyor. 
Biz bu Personel Kanununu kaibul ederken su
baylar bölümündeki hükümde «normal» keli
melerinin; normal bekleme «süreleri» kalsın 
ısrarında bulunmuştuk. Komisyonun noktai 
nazarına göre bekleme süresi kâfi bir deyim
dir, dendi ve bu suretle ondan sonraki madde
lerde devamlı olarak normal kelimelerinin çı
karılması icabediyordu. Bu hale göre 93 ncü 
madde hem bundan evvelki maddelerle il
gili olduğu için hem de (a) ve (b) (fıkrala
rında bekleme sürelerine «normal» kelimesi 
ilâve edildiğinden bu kelimelerin de çıkarıl
ması gerekir. Mâruzâtım bundan ibarettir. He
men bir önerge yazıp takdim kılacağım: eğer 
komisyon maddeyi geri almıyorsa. 

Hürmetlerimle. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — 44ncü maddeye paralelliği
ni temin için maddenin geriverilmesini istiyo
ruz. 

BAŞKAN — 93 ncü madde komisyon tara
fından geri istenmektedir. Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Ka'bul edenler... Kabul etmiyen-
ler... 93 ncü madde komisyonun talebi üzerine 
ve Meclisin karariyle geriverilmiştir. 

VIII - Kadrosuzluktan terfi edememe 
Madde 94. — Rütbe terfi için gerekli ye

terlik grupuna girip de kadroda münhal bu-
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î anmadığından terfi edenıiyen astsubayh.r mü-
taakıp senelerde yeniden değerlendirilirler. 

İki şekilde terfi edenlerin yeni rütbelerin-
deki bekleme sürelerinin başlangıcı rütbeye 
nasıp tarihidir. .Bu gibiler yükseldikleri yeni 
rütbelerinin bekleme sürelerine tabidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ? 
İSMAİL HAKKİ YILDIRIM (Erzurum) 

— «Kadroda münhal bulunmadığından terfi 
edeıniyen astsubaylar» fıkrası vardır. Yukarı
daki maddeyle paralel olduğu için geri alın
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu bir mütalâadır,, bir be
yandır, komisyon dinlemiştir. Komisyonun mü
talâası muvacehesinde lâzımgelen işlem Baş
kanlıkça yapılır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — O hususu tanzim edeceği-
ğimiz yeni metinde de aynen ipka edeceğiz. O 
itibarla bir ikaza lüzum görmedim. 

Arkadaşımızın ifade ettiği hususu tanzim 
edeceğimiz 93 ncü maddede getireceğiz. O iti
barla ilgisi yoktur bu madde ile. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Usûl hakkında söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun, usul hakkında. 
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlarım, bir İçtüzük hükmüne 
filân istinadedecek değilim. Üst rütbe kadro
sunda münhal bulunmak ibaresi var. 9i> ncü 
nıadede, komisyon bunu geri almıştır. 94 ncü 
maddede kadrosuzluk sebebiyle terfi edememe 
durumu tanzim edilmiştir. Komisyon bunu da 
muhafaza edecekmiş. Heyeti Umumiye™ ham-
ıgi şekli kabul edeceği ımailûm değildir. Heyeti 
Umumiyemiın vereceği karar .esas olacağıma 
göre, komisyonun bun/u ıgeri aliması lâzımgelir, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Bu usulî bir beyanı değil; ko
misyonun maddeyi • geri almasını sağlama hu
susunda m ad demim esasımıa ımüeSsir bir beyan
dır. 

(Buyurun Sayın Solmazcr. 
İRFAN SOLMAZER (Takat) — Aynı be

yanda bulumacaiktım. 
BAŞKAN — .Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

SARIGÖZ (Rize) — Efendim, bu madde .tasa
rının 45 nıci maddesine uygun olarak hazırlaım-

mışıtır. Taşanının 45 mci maddesi Yüce Heye
tin tasvibine mazhar otimaıştur. Bu sebeple geri 
.alınıyoruz. 44 ncü maddeyi geri almıştık. 44 ncü 
maddeye uygun olarak 93 ncü maddeyi de 
geri aldık. 

BAŞKAN — 94 ncü maddenin geri atama
sınla mütedair teklife kamilsyon katılmaımaıktıa-
dıır. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Komisyonun maddeyi geri alması hususunda 
bir teklif hazırlıyorum. 

ıBAŞKAN — Zaten aynı şey, şimdi yapıla
cak oylama ile şayet Yüce M.eclis bu maddeyi 
kabul etmezse ,o zaman madde dolayısiyie ko
misyon tarafından yeniden intacediıleceıktiır. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Efendim, 
45 'nci maddede rütbeler belirtilirken değerlen
dirme yeri .gösterilmiiştir; bâzı rütbeler için iki 
yıl, bâzıları için bir yıl.. Halbuki yeni madde
de ımütıa'aıkııp seneler değerlendirilmesi hükmü
nü koymak suretiyle naımüteımalhi uzatıyor. Bu 
bakımdan maddeniın geri .alınmam icabeder. 

BAŞKAN — Sayın Solmaz er, siz bir be
yanda bulunuyorsunuz, komisyon bir beyanda 
bullıınıuyoır. Başkıanılıık her ilki beyan arasında 
hakem rolünü ifa ediyor. Bu bakımıdan Yüce 
Meclis gerek nıuterizleriın itirazını ve gerekse 
komisyonun beyanını dinlemiş bulunmaktadır. 
Bu sebeple 94 ncü maddemin oylanması .gerek
tiği! imame undadır komisyon. Başkanlık 94 ncü 
maddeyi Yüce Heyetinizin «yuma sunacaktır. 
94 ncü maddeyi yazılanı ve okunan şekli ile 
oyumuza sunuyorum. Kabul edenler... Etimi-
y enler... 94 ncü madde kaıbul edilmemiş bulun
maktadır. Bu sebeple liretimden çılkaırıiımıştır. 

NEVZA11 ŞENER (Amasya) — Sayın Baş
kan, sizin biraz evvelki ifademizle bu ifadeniz 
birbirimi tutmadı. Meltimdem çıkarılması, komis
yonla iadesi. Arkadaşımızım teklifi de bu meyan-
dadır. Komisyona iade edilip redakte edilir, 
görüşüldükten sonra tekrar gelir. Sizim ıko-
ınuşmanızda da önerge Meclisçe kabul edilmez
se koımiisyona iade edilmiş, sayılır idi. Halbuki 
şimdi metinden eıkari'ljmııştır, diyorsunuz. 

BAŞKAN — Şimdi Sayım Şener, bir mad
demin metinden çılkarıilmasımı komisyon kaıbul 
.etmemiştir. Üzerimde müzakere yapılmıştır. 
Meclis maddenin reddmıi kabul etmiştir. Bir 
iinaddenıim ya kabulıü, ya reddi mevzuuba'hiistir. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir lönonge yok ki 'bir değişik
liği ieahettirsin.. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Önerge veriyordum, lüzum yok, dediniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Müsaade eder imisiniz? Ar
kadaşımız, maddenin komisyona iadesinin oy
lanması ilcin (önerge vereceğini ifade ettiler. 
Zatıâliniz «maddeyi oylıyacağum, şayet komis
yonun talebini Yüce Heyetiniz kabul -etmezse 
madde komisyona gider.» buyurdunuz ve bu 
itibarla oyladınız, arkadaşımız da öneırige ver
mekten sarfmaz ettiler. Bu itibarla usule uy
gun bir oyilama olmadı. 

BAŞKAN — Şimdi O halde bir sakıncayı 
bertaraf 'ötmek içıin, 'eğer Başkanlığın beyan
ları muvacehesinde meseleler halledilecekse, 
bu madde çıkarılmış olduğuna göre komisyon 
olarak yeniden bir ımaddo hazırlarsınız, yeni 
bir maddenin ilâvesini Yüee Meclise sunarsı
nız. O zaman aynı şey /telâfi edilmiş .olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — (Sayın Başkanım, 'arkadaşı
mız maddenin 'komisyona iadesi iZimmında tak
rir vereceğini ifade •ettiler. Zatıâliniz de dedi
niz iki; maddeyi oylıyacağım, eğer Yüce Heyet 
komisyonun talebini kabul etmezse o zaman 
komisyona iade edilmiş sayılır. Bu espri altın
da 'arkadaşlarımız oylarını izhar ettiler. Eğer 
maddenin metindeın çıkarılması zımmında oy-
lansavdı, •elbette ki o zaman 'başka bir şeıkil te
zahür 'etmiş olabilirdi. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Efendim, 
meselenin anlaşıilması için tekrar oylatın. 

BAŞKAN — Tekrar oya koymayı icaıbettiren 
bir hal mevcut değildir. Başkanlığın birimci ifa
desinde şayet maddenin oylanması sırasında 
reddi halinde komisyona iade edilir veya ko
misyona iade .edilmiş sayılır mahiyetinde bir 
beyanda bulunımuşsam, bu yanlıştır. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Tekriri müzakeresini istiyorum.. 

BAŞKAN — Tekriri' müzakere İçtüzük hü
kümleri muvacehesinde mümkün değildir. 

Şimdi, (birinci ifade 'O halde yanlıştır. Bir 
maddenin ademi Ikaibulü hallinde o maddenin 
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çıkarılması gerekir. Şimdi bu hal karşısında.. 
(«Oylamayı tekraıriıyalım» sesleri) Hayır, oy
lama da mümkün olmaz. Olsa olsa şu nokta 
mümkün olabilir. 94 ncü madde metinden çıka
rılmış olduğuma göre şu 'Meclis karariylc, (ko
misyon yeniden bu madde yerine kaim olmak 
üzere bir madde ilâvesini isteyebilir. Bu tar
tışılır Meclisçe, kabulü halinde madde halin
de ilâve edilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIKÖZ (Rize) — Müsaade eder misiniz bir 
hususu arz edeyim : Buyurduğunuz hususu ko
misyon yaptığı takdirde şimdi müzakereler de
vam -edecek, maddenin yeri değişecek Bu, ka-
nunun sistematiği bakımından bir mahzurdur. 
O takdirde kanunıun bu şekilde bir aksaklığa 
.mahal vermeden bu maddenin tanzimini de te
min için .müzakerelerin burada kesilerek bir 
başka konuya >geçilme!k ısıuıretiyle bize bu im
kânın bahsedilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bu dahi bir teklifle mümkün 
olabilir. 

Sayın Sarıgöz, yalnız şu noktayı belintımek 
isterim, Başkanın her söylediği muta,- her söy
lediği kaide, her söylediği kanun değildir. 
Onun beyanları dahi tartışmaya tabi tutulabi
lir. Bu sebeple benim bir ifadem bu şekliyle 
kabul edilmek suretiyle bir hata vücut bul
muştur. Ancak İçtüzüğümüzde tekriri müza
kereye mesağ bulunmamaktadır. Bu sebeple 
bir meseleyi telâfi edebilmek için yol göster
mekteyim. Başka çaresi yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Ben de, «izin yol gösterdi
ğiniz husus hakkında... 

BAŞKAN — Fakat, fark etmez, çünkü mad
de numarası teselsül itibariyle değişir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — O zaman madde numarası 
ve faslı, her şeyi değişecek. Sistematik tam'a-
men değişiyoır. 

BAŞKAN — Simidi, madde teselsülü değiş
mez. Numerataj itibariyle değişikliğe tabi tu
tulur. 94 ncü'madde şimdi reddedilmiş bulun
duğu cihetle yeniden 94 ncü madde yerine ka
im. olmak üzere bir madde düzenliyebilirsiniz, 
meseleye hal çaresi bulmak için bu yolu araş
tırıyorum. 
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REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan 
(maddenin metinden çükarıLması karşısında ye
ni bir teklif veriyorum, çıkarılan madde yeri
ne komisyonca yeni bir madde düzenienımesM 
teklif ediyorum. Böylece hallediiljmiş olur. 

BAŞKAN — Önerıgeyi okutuyorum. 

Yüksek Başteamlığa 
Oylama sonucunda metinden çıkarılan 94 uncu 

madde yerine kaim olımak üzere komisyonca 
aynı ımadde numarasını taşıyan yeni bir mad

de metni hazırlanmasını arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Reşat Özarda 

BAŞKAN — Bu bir temenni takriridir, oya 
konamaz. 

Lütfen (komisyon 94 ncü madde yerime /kaim 
olmak üzere bir madde tanzim etsin. 

Bu arada müza/kereye 10 dafeilka ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 17,25 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 17,35 

BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), Önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Ara verilmiş, bulunan 105 nci 
Birleşimin ikinci oturumuna devam ediyoruz. 

94 ncü maddenin Millet Meclisince reddinden 
sonra yerine kaim olmak üzere Komisyon tarafın
dan yeni bir 94 ncü madde düzenlenmesi husu
sunda imkân sağlamak üzere birleşime on dakika 
ara vermiş bulunmakta idik. Hükümet lıazır bu
lunmaktadır. Komisyon zannediyorum 94 ncü 
madde üzerindeki çalışmasını bitirememiş, bu ba
kımdan Mecliste bulunmamaktadır. Askerî Per
sonel Kanununun bu sebeple bugünkü birleşimde 
müzakeresini icra etmek mümkün olmamaktadır. 
Bu sebeple kanunun görüşülmesine gelecek birle
şimde devam edeceğiz. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının, 5434 sayılı 
Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanuna, 
16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen 
geçici maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/215) (S. Sayısı : 245) (1) 

(1) 245 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ara
da bir önerge gönderilmiştir. Meclisin çalışmaları
na devam edildiği sırada önemli addedilen bir 
kanunun çıkarılması istenmektedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölümün

de 13 ncü sırada yer almış bulunan, S. Sayısı 245 
numaralı Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının 
5434 sayılı Kanuna ek 42 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine ait Kanunun komisyonlarda görü
şülmesinde bir fıkra ilâvesi ittifakla kabul edil
miştir. 

Aylardan beri bu bir maddelik kanun teklifi
ne bir türlü sıra gelmediği cihetle görüşülememek-
tedir. Bu hal birçok emekliyi büyük çapta mağ
dur etmektedir. Bu sebeple gündemde bulunan 
diğer maddelere takdimin ve öncelikle görüşül
mesini arz ve talebederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Mehmet Ali Aytaş 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. Kanun 245 sıra sayısı 
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ile gündemin iki defa görüşülecek işler bölümün
de bulunmaktadır. 

Raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var 

mı? Yok. 
Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Rapor üzerinde konuşmak mı istiyorsunuz Sa
yın Kılıç? 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Rapor elimizde 
yök, aca'ba almak mümkün mü? 

BAŞKAN — Madelere geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul 'edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususu teklif edilmiş
tir. 

İvediliği oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madeleri okutuyorum. 

5434 sayılı Kanuna ek, 2 . 8 . 1960 gün ve 42 
sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı 
Kanunla eklenen geçici maddeye bir fıkra ek

lenmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 5434 sayılı Kanuna ek. 2 . 8 . 1 9 6 0 
gün ve 42 sayılı Kanunla, 16 . 7 . 1965 gün ve 
696 sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir: 

— 27 Mayıs 1960 tarihinden 2 Ağustos 1960 
tarihine kadar emekliye sevk edilmiş subay ve as
kerî memurlarla bunlardan vefat edenlerin dul 
ve yetimleri hakkında da yukandaki hükümler 
uygulanır. 

Bunlara geçmiş yılara ait aylık ve ikramiye 
f*yVı "denmez. 

BAŞKAN — Birinci ınadld'e üaerinde söz is
tiyen... Yok. Birinci maddeyi oyunuza sunuyo
rum... 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Var Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerimde, bu
yurun. 

ILYAS KILIÇ (iSaraıslm) — Muhterem ar
kadaşlar, bumdan evvelki Mecliste 42 sayılı 
Kanuna göre 'emekli yapılan ve çaılışımıyan 
subay ve lastsubaylarm durumunu tashih etmek 
üzer» çıkarılmıştı. Şimdi bu teklif ise, o 'ka

nun görüşülürken çalışanlara bu hak verilme
mişti. Kanunun müzakeresi yapılırken, gerek 
tümü üzerimde, gerek maddeler ürerinde söz 
alan arkadaşların gereik Büyük Mecliste, ge
rek Yüksek Senatoda; «çalışanların durumu 
ne «olacaktır?» diye sorula/n sualle cevaben ko
nuşmacılar ve komisyonun sözcüleri ve başka
nı, «çalışanlar da bu kanundan istifade ede
ceklerdir» diye sarih beyanlarda bulunmuş 
idi. Hülkümıelt de bu beyanda bulunmuştu. Fa
kat kanunun tatbikatı gösterdi ki çalışanlar 
bundan istifade edemedi. Binaenaleyh çalışan
ların da durumunu ıslah 'etmek üzıerıe şimdi 
Senatoda bulunmıyan ve o zamanki Trabaom 
Senatörü Sayın Yusuf Demirdağ ve arkadaşla
rı tarafımdan çalışanların da durumunu ıslah. 
etme ıgayesinıe matuf lolaralk bir teklif buraya 
gelmiş bulunuyor. Hakikaten eşitliği bozan bu 
durumu düzelltmek içim bu ıtekl>'ifl:<n iburıaya gel
mesinde hizmeti geçen ve gayret sanfeden ar-« 
kadaşlara, çalışan arkadaşlar namına ve bu 
kanunun çıkarılmasından sıonra durumları bir 
möbae olsum düzelecek olan arkadaşlar namına 
teşekkür etmek isterim:. 

Şimdi ben komisyondan bir şey öğrenmek 
istiyorum. Aoalba bu madde bir sene evvel çı
kartılmış olan kanundaki boşluğu tamamıen 
dolduracak mahiyette midir? Yani 42 sayılı 
Kanuna göre 20 Ağustos ile 2 Eylül arasında 
emekliye sevkedilenılerden bu kanundan isti
fade etmez durumda kalan personel var mı
dır? İlerde bu istikamette yeni bir teklifle 
karşılaşacak mıyız? Ve bunun kapsadığı kişi
lerin durumu me olacaktır? 

Ben muhterem komisyomıdan bunu öğren
dikten ısonra eğer tatmin ledilımliıyeoek durum
da olursam o zaman tekrar görüşmek üaeriö 
söz hakkımı mahfuz, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özoğul, buyurun. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edime) — Muhterem 

arkadaşlar, 27 Mayıstan sonra ilki türlü em'efkr-
liye ısevlk oldu. Binisi 20 Ağustos 1960 ıtıardlMn-
de kültle halimde bir emekliye sevk oldu, ondan 
evvel de 27 Mayıs 1960 tarihlerıine kadar 
emekliye sevk oldu. Şimdi 42 sayılı Kanunun 
tatbikatı 20 Ağustostan sonraki kısmına ya
pıldı. Bu arada bulunan bu kısma bu tatbik 
edilmedi, yani bâzı subaylar, albaylar ve M* 
zı sayın generaller emekli oldular, bu 42 sayı-
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lı Kamuna dâhil 'eldilımediter. ıŞiimldi ,aynı hak
ları haiz, aıynı hedef ve gaye ile emekliyle seiv-
ıködilcn bir knsım subaylar 42 sayılı Kanundan 
faydalandılar, bir kıisım'lan da faydalananla-
•dilar. Bn, Anayasaının eşitlik prensibinle aykı
rı olduğu için miktarı aiz olan bu eimeJkli su-
ıbayların da diğer 42 sayılı Kanunla, adedi ga-
yeit aadır, aynı kanundan faydalanması Ana
yasanın 'eşitlik prensibi icalbıidır. Bu baıkıımdan! 
(bu-kanunun kalbulü yerindedir, uygundur, 'ka-
ıb'Uİ'üniü arz ederim. 

Tlüııniıeıtierinıic. 
BAŞKAN — 1 ne i maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum... Kalbul edenler... 

FERDA GULET (Ordu) — Süz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. Başka süz istiyen? 
FERDA GÜLEY (Ondu) — Muhterem ar

kadaşlarım, çok kalabalık milletvekili ve Cum
huriyet Senatosu üyesi arkadaşlarımızın imza
lamış oldukları bu kanun teklifi, gerekçesinde 
ileri sürülen haklı sebepler dolayısiyle her iki 
Komisyondan geçmiş vo Yüksek Heyetinizin hu
zurlarına gelmiştir. Fakat birinci maddede1, ge
rekçesin deki haklılık halini vüeuda getiren ana-
unsur bulunmamaktadır. Bu anauıısur da; bir 
üst rütbeye yükselmek için olumlu sicil almış 
olma unsurudur. Yani 27 Mayıs Devriminden 
önce emekliye ayrılmışlardır. Hallbııki bu su
baylarımız bir üst rütbeye yükselmek için olum
lu sicil almışlardır. Dolayısiyle 2 Ağustostan 
itibaren çıkarılan 42 sayılı Kanunla hakları üst 
derecede ve seviyede tanzim edilmiş olan em
salleri gibi muamele görmeleri bir nasafet ge
reğidir. Ama esaslı unsur, teklifin gerekçe
sinde de beyan edildiği gibi üst dereceye yüksel
meleri için olumlu sicil almış olmak. Ne diyor 
teklifin gerekçesi : «Kanun teklifinde söz konusu 
edilen subay ve askerî memurlar, bir üst rütbe ve 
kademede müspet sicil almış olmalarına rağmen, 
27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra emekliye sevk 
edilmişlerdir.» 

Şimdi 1 ııci maddesini okuyalım : (Mad
de 1. — 5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün 
ve 42 sayılı Kanuna 16 . 7 . 1965 gün ve 696 
sayılı Kanımla eklenen Geçici maddeye aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

27 Mayıs 1960 tarihinden 2 Ağustos 1960 
tarihine kadar emekliye sevk edilmiş subay ve 
askerî memurlarla bunlardan vefat edenlerin 

dul ve yetimleri hakkında da yutardaki hüküm
ler uygulanır. 

Bunlara geçmiş yıllara ait aylık ve ikramiye 
farkı ödenmez.) 

No diyor? «27 Mayıs 1960 tarihinden 2 Ağus
tos 1960 tarihine kadar emekliye sevk edilmiş 
subay ve aiskerî memurlarla,.» Halbuki gerek
çe, bu iki tarih arasında emekliye sevk edil
meyi yalnız başına getirmiyor. Bir üst dereceye 
ve kademeye terfi için gerekli müspet sicili 
aldıkları hailde lemclklliıye ıseıvlk ledilımiş oilanliarın 
2 Ağustostan sionna leitUeikliye ayrılmış olanlar 
ğilbii aynı ıstlatü içinde imııaimelie Igiörlmıeierinitı 
'Ve halk ısıaihllbi /olımalıarıuın (mantığını ıgetiriyor. 
Bu unlsuru maddeye (koymaz 'da ısaıdecıc «filân 
tarihinde 'elmJdkliyıe alyrıillnmş olanilar» derıslenliz, 
ıbıı takdirde lisıter Ibir lüısft Ideıleıcicyc terfi içlin 
ısiiclil lalmış lollsun, isiter alımaıımış olsum Ibıı tarih
ten 'ovvıcl idmie'kli'ye ayrıllmış. (olan bütün ısuıba.y-
'larun Ibıı t'eiklif Ikanumlaışltığı ' takdirde Ibıı İka-
nunıııı kapsamı içine girmiş obuaları gereklidir. 
Hailibüki senekçe 'butta öiçii ıgdtirınıiişltiir, 'haklılık 
Ihali igetirmişjtir. Binalenalclylh, 1 inci unaldldede 
genelkçeye paralel olanak Ibıı unsıiırıın bulunldu-
rullmaısı gerekir. Böyle bir değiştirge öîiıerlgesi 
talkdim ledeceğim. Ilalzırlaıyıniciaıya kadar ıgleıçe-
cıdk bir idalkilkami'n Baışkaınlılkça, ibana lûltfedil-
ımıeisıinli Isıaygılıarılmlıa dillerimi. 

BAŞKAN •— 'Belki lofendliım, ılıiitıfen önerıge-
nizi hazırkıyjîtnz. 

Sayın ıM'iııslilhJiittlin Güner, [buyurunuz lel'en-
ıdinı. 

MUSUHLTTLLN GÜRER (iSalkarya) — IMuh-
terelin 'Baykan, ımuihtereinı a ı kadarlarım; kanu-
nun Imlüızlareisini yaptığılmız 1 nıci maiddeisinde 
uımuim.İ ibir adaletsizliği ıgidlerfâeek lolaın ive 27 
Malyıısltaaı ısıomra lemelkliyc isevk eidillmieik ısune-
ıtiyle hakikatle n iyi sicil aldığı (h'a! d'o 42 is ayılı 
ıKanunun ahkâmına 'gjöne istifade Mtlrnas lolan su-
biay ve askerî 'memurların durulmundla lollımıyan-
latrın w 2 Ağustıoıs 1!960 arasında [bulunanla r 
için /bu Ikaıiıunllıa 42 isaiyılı Kamunun alhkâımma 
gör;e aynı islcıviyeye ıgcltlirıen âdil 'bir ısislteim mey
dana ıgetiriltniş [bulunuyor. 

Muhterelm laılkjaklaışlarıım, 'eısiaLsıınıda gerelkçr-
•d'e îde ıbelirltliMliği ıgibi ijyi ıslicll ıa!/mış ollnıak esas
tır ve 27 iMayııs ile 2 Ağulsltlois araısınıda bu ka
nunun Ikaps'aımınlda (bulunanların yekûnu 106 
kişiden ihanettir. B'iınaienall'eylh, 'bu 106 Odışi bu 
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ikaunula 42 ısayılı iKaııımu'iı ısuibaylıar.a la 111111115 
lülıdnğu (halkları aynen itamımımış .oilaeaikıtır. Şöyle 
Ikıi: 2 Ağıısifcolsitam 'evvel yani 42 «ayılı Iva'nundan 
«vviel .27 Mayiıis ,anaısımida •icıcr-iıshıcle bir ıtuğgıene-
ral <1 LIk'a.iıld'e ıseıvlk icıdlilldliği ızıaıman 1 »>00 lira 
alıyordu, lallmakltaıdır iha'lilh azında. Anın 42 ısayı
lı Kamunla icimelkılıiıyie lscv% etlillen il)ir ıtuğgeue-
ra.l 2 100 lira almaktadır. 

ıMuhter'tım laılkadaşlanım, işli;:1 hu !kamum 'aynı 
ısie'iii almış, 'aynı eihliıycit'i ıgösıterımlş ilki tuğıge-
ner'al'i aynı ısevliıyeyle igtltıııauılkltcıdir. İlki ,aı.-ikerî, 
veya 'iki atlkcrî ımıutmru laıynı ıs'efvl'ıyeıyc ıgetlt m Kik
te Kıları âdil l)ir Ikanundur. 'Onum küm 1 nci ."mad
desinde igasıLerîllnıiş llmlıimam ve itwaisie.ii lOfi (kişi
yi 'kajısaımış elam e zaliminim ita'S'arru fil anın 'bu
gün bu 'kanun a dalıcı t ive nialsat'nt 'kaidelerine uy
mak ısuretliıyk toaik'ilkaitem. 'mağduriyeti e 11i ömliye-
eok ve elımüş nlanilar varsa ıduıl. ve yellini terini 
de aynı ıseviyyee .geltirecclk 1 inci 'inadıdeısinin es-
l)abı nıueibcısi ıa Ilımda ikaibuliündle büyük J'ay-
'dıalia-r göıımelkteyljm. .Bu ıkanun 'ortadıaiki bir aida-
leıtsizkiğli Ika'lldır.aeaktır. Onun iç'im Yüıkıscik Mıec-
lıisimizıde illtlit'alt -gö rimelsin i kıtinbaim eder, hıür-
mı ettiler Ümranım. 

ABBAS ALİ OUTİN (Kars) - - Sö.z İşitiyo
rum efendim. 

•BAŞKAN — Höız ıınii 'iısitiyınısumuz ? ıBuyuru-
nuız e feııdiıın. 

ABBAS ALİ 'ÇKTLV (Kaıvs) — Muhterem 
Başıkan, ısetvgilıi 'arkadaşlarımı, 'simidi ıgüı ilişmek
te .okluğumuz kamuna Igöre 27 Mayıs ile 2 Ağns-
•to.s 'anaısınjda emelkliye ayrılmış isu'.bay ve lai-ıfısıı-
baylara da 42 ısayıılı Ivanun esaısilarina ıgüro 
cmdklüılk işlemi yapdıımıısı istemıtmık'tediir. Hal
buki 42 ıslaıyrlı Kanun 29 Tamıınuızidam itibaren 
mer'idir. Binaenaleyh 29 Temim uz 30 Ağustos, 
:>4- Termımuz bu ıgümler esayem 42 'sayılı Ivamın 
'd'âMl eldilllmişıtir. Simidi burada üç ıgıümlıüık ımıüd-
dıeıt hem 42 ısayılı Kamunlda meıliyclt ımalddeKİnde 
vardır, hem bu (kamunda vardır. Binaenaleyh, 
ibunu 29 Temmuza götüımıdk 'Ziaruridılr. Ycıkisia 
teknik ;ve Ikaııuıiıi bir haıta 'h ikimle .gelir. Koimis-
yunla 'da 'görüştüm, zann'ediyoruıııı, Ikoımisyo'n bu 
yolda bir takrir verecektir, o bir zarurettir, yok
sa tedahül oluyor, Yani 'iki günlük, üç günlük 
iuüldde't Iheım .0 (kamınida, hem İm ikanmııda var, 
herhalde bu teklif ıkomıisyonda, müzakere edilir-
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İken 42 ısayılı 'Kanunum mı e niyet ımıaddcısi tetlkik 
edilırn eıniiş .olacıaik iki, (böyle leikniık Ibir hataya 
düşülmıüştür. .Bumun Itaıslhiıhinii Ikıcımisyomdan ri
ca edıiyoruim. 

BAŞKAN — Sayın (li'dey, iz ait miliniz öner-
ıgicmizli idalıa yazmiıadınıız 11111? 

FERDA GÜIJKY (Ondu) — Yıa.zııymuım olVu-
tlim. 

BAŞKAN — sBahlkıa ısıö.z iısitiyeıı vaıımı? Bu 
muadele üzerinde? Y.<,!k. Keımisıyoıiı Itarafundan 
bir io.ner.1ge veniimişltir, bir itlıe ıHaynı FtMula İfii-
l<\v, taraf'ındaıı önerge verilmiştir. Sayın (iü-
ley, önergenizin 1 nci paragrafında müspet si
cil almiLş iüllmıa!k unsurumun ilâvesini Itelkilif edi-
'yonsıınıiiz. 2 .nci panaignaHta imaltklıeni.n Üccımiıs-
yonca yen'i b'aşltan ıdüzenkMiiıueısıimi ıfclmıenml ı"di-
yonsunmz. Lütfen ilmmları Ibirlblirimıdıeıı ayırı
nız. 

FLRıUA Cİ'ld^V (Oi'du) — ıBen 'valkiıt Ika-
zanma'k için ıbmııı Ikolındısıyonıa 'bıraikmnşıtınıı. 

ıBAŞKAN •— Siz 'de iya.zımız. ıMıüsaıaıde leder-
seuiz ımüspet sicil almak unsurunun ilâvesini 
mıulbtevi iol.au 'kışımı l^leclisin oyuma ısıınaıyıım. 

•KKTfcDA OİvLLY (Oı<dıı) — L-vet 'efni'diım, 
«âdıet'ie 'bu tolkunacak" 

•BAŞKAN — Y'âui ıKomıiisyonea imıad'tkMiin 
yeni baltan Itlüızıenilic'U'mesli ıbir ıtonı.emniyaıtı ifâ-
•d,e etler. Teimıenni ıta'kriri tıkıraik .oya Ikoyaımıaım. 

Fi:UDA Gİ^LBV (Ondu) — lıkincıi ıma'dde-
ıiiirı •ilkitıeıi fılkrasımın bıaşına «iblir i'ust nüıtıbe vıe 
kadenıieıye ımüsbcit ısıicil alıiiiış olup ta» kelime-
lerl ilâve eidıileedk. 

•BAŞKAN — Sayın Ivomıisıyom lüt'fen Sayın 
(ı'ül.ey'i ıdinlıor (nvisiniız. 

kLJIDA 'dİTLKY (Ondu) — MaddıiMiin iıkfıtı-
(d fııkrası i27 .Maıyiıs 19(i0 larihİntleın 2 AğuLslt.os 
•diye İİMişlıyan 'Ve Ikıcimisıyonca »be İlk i itle ışiinıdi 
bir değiştirge ile düzeltilecek olan o fıkramın 
başımı «Ibir ıüıst rüitlbe ve Ikaıtltimciye Imüslbeıt tsi-
cil almış olup da» kelim elerinin ilâvesini tek
lif etmıielkteıyimı. 

|J>AŞKAN -— Mcv ilki lüıu'i-ge-yi de olkultuyo-
rıi'iu. 

\rülk,sclk Başkan lığa 
1 'nci il nadideyle 'giM'eikeeide lolduğu ıgiıbi «Ibir 

üst ııütlbe^ye ve Jkadeımeye ınıüisfloıeıt «içil alım ıs 
olnıaık» unis'urunun 'ilâveisini, 
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Bu ıSielb'ep'Te ımaddenin Ikoımilsıyomca yfemi baş
tan düzeltlilmosind ıarz 'Ve 'fceMif edenim. 

Ordu 

Ferda Güley 
FERDA GÜLEY (Orldu) — Hâeett yok de

ğil (mi efendim? 
BAŞKAN •— Unsurum ilâvesi hususumda 

yüce Miedlilsin 'ıoyuna ısunaaağıim. İlkine! önerge 
kdmisiyon tarafından 'verilmiş (bulunımalkltadır. 

Mîllet Mıeelisıi Yüksek Başkamılığıma 
Müzakere 'edilımelktıe bulunan teklifin 1 ncâ 

maddesindeki 2 Ağuıstois 1960 (tarihinim 29 
Tem/muz 1960 lolanak değiştirilmesini ıarz ve 
teklif eıderdım. 

•Plân Kamıilsıyomu adıma 
'Gıümıüşıhane 

Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Her ilM önergeyi >olkultltum, şiiım-
ıdi Itekriar iolkutup Yücıe Meclisin lojyuna sunaca
ğımı. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gıümüşmame) — iSöız istiyorum. 

BAŞKAN •—• ıSöz imiü lilsıtlyorısumuiz ? Buyu
rum. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşhane) — Müht ercim ar
kadaşlar, bu müspet sicil alma keyfiyeti terfi 
ile ilgili bir şıeyldir. 'Getirilen ıtdMif ıtıerrfi ile alâ
kalı bir şey değildir. Bu leımelkli maaşınım dü
zenlenmesini istihdaf latımıelktedir. O itibarla sa
yın 'arkadaşımı Ferda Güley'in teklifine fkomris-
yom olarak 'iışıtiralk eıtimiıyoruz. («ıSuaJİleriımiz 
vardır,» sesleri.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çeitim. 
ABBAS ALİ ÇETİN ('Kars) — Emekli San

dığı Kanununum imaddesini şimdi hatırlııya'mı-
yorum, muayyen suçlarda emeklilik hakkını 
düşürüyordu. -Sonradan ıçıikan 'bir Ikamumla 
eımekliliğle ffcâlbi (bir kilmıseriim suçlu hale düşime-
sıi halinde dahi iörnelklililk .mıaaşı Ibağlanır. Şim
di 27 Mayıstan ısıonra bir Ikıısıım subaylar (mah
kûm 'oldular. Em'eklilik halklarını bu kanuna 
göre, Emekli -Sandığı Kanununa göre fcaybetti-
ler. 'Sonrıadan ıçıkan bir kanunlıa yeniden bu 
hakiki (kazandılar. Şimdi bu subayların fiilen 
işten ayrılması 27 Mayıstan sonradır. Bu ka
nun anlara da tatbik edilecek imi, leıdillmiyeeek 
mi? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN .SAVACI (dcvaımla) — Edilecektir 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Güley, önergenizi müc-
ımlelen b'eyam hususunda (buyurunuz efendimi. 

FERDA 'GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, bundan evvelki mâruzâtımda da arz 
etmiştim, teklif sahibi arkadaşlarımız teklifleri
nin gerekçelerinde aynen şöyle diyorlar: «Kanun 
teklifinde ısöz konusu edilen sulbay ve askerî me
murlar bir üst rütbe ve kademeye müspet sicil 
almış 'olmalarına rağmen 27 Mayıs 1960 ihtilâ
linden sonra emekliye sevk edilmişlerdir. 

Halbuki 2 Ağustos 1960 dan sonra emekliye 
sevk edilen subay ve askerî memurlar için özel 
olarak 42 sayılı Kamun 'çıkarılarak maddi bakım
dan tatmin edilmeleri dikkat nazarına alındığı 
halde, aynı durumda ve çok mahdut sayıda olan 
subay ve askerî memurlar bu emsallerine nazara-
ran mağdur duruma düşmüşlerdir. IBuna göre...» 
diyor, devam ediyor. 

Şimdi bir kanunun (gerekçesi bu unsuru ih
tiva eder; fakat kanunun ilgili maddesi bu un
surdan yoksun olursa gerekçesi ile madde çelişir. 
Bu ıgerekçe ile bu teklifin ilgili maddesinin ko
misyonlardan geçmiş olması iktiza eder. 27 Ma
yıs 1960 ihtilâlinden sonra emekliye sevk edil
miş olan, 2 Ağustostan önce emekliye sevk edil
miş. olan subaylar eğer bulundukları rütbeden 
yukarıya yükselmek için olumlu sicil almamış-
larsa, olumlu sicil almamış olsalar dahi bunlara 
da 42 sayılı özel Kanunun getirdiği usul ve öl
çüler cinde emeklilik hakkı tanımış oluyoruz, ta-
nımalımıyız, tanımalı mıdır? Bu ancak bir üst 
rütbe ve kademeye yükselmek için müspet sicil 
almış olanlara verilebilir. Yüksek Heyetiniz böy
le bir sicil almamış olan, aksine tamamen olum
suz sicil almış olan, fakat Silâhlı Kuvvetlerdeki 
rütbesini ve görevini muhafaza etmekteyken emek
liye ayrılanlara da 42 sayılı Kanunla tamamen 
başka bir maksada matuf olarak getirilmiş olan 
hakla tanınmalı mıdır? 42 sayılı Kanun bir bü
yük ameliyenin, orduda mevcut bakımından, rüt
be hiyerarşisi bakımından tersine dönmüş bir 
mahrutu, kaidesi üzerine oturtmak gibi bir amaç
la 'çıkartılmış ve her rütbede kıymetli subayları 
kapsamı içine alan bir ordu mevcudunu indir
me ameliyesinin karşılığı kanundur ve 42 sayılı 
Kanunla, sayın arkadaşımızın, Emekli Sandığın-
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•da uzun seneler tgörev ıgörmüş ve nu müessese
nin tekniğini, hukukunu iyice bilen arkadaşımı
zın da işaret ettikleri ıgibi bu kanun o .günkü 
şartlar içinde kendi ısuitaksirleri olmaksızın or
dudan ayrılmış olan subayların haklarını tanzim 
etmektedir. (Bu haklardan pay sahibi olabilmek 
için asgari şart ihtilâlden önce Türk Silâhlı Kuv
vetleri içerisinde 'olumlu yükselme sicili almak
tır. Olumlu yükselme sicili alma, sonra 42 sayılı 
Kanunla kendi suitaksirleri olmaksızın en kıy
metli subaylar, kurmaylar, komutanlar, general
ler sadece mevcudu realize etmek gerekçesiyle 
ordudan ayrılsınlar, hiçbir suçları yoktur. Bun
dan dolayı kendilerinin ellerinden birer dilekçe 
alınsın, her subay bir dilekçe vermeye çağrılsın, 
kim dilekçe verirse altı sene içinde kendilerine 
şu prosedür içinde 42 sayılı Kanun tatbik edile
cektir, densin ve dilekçe vermiyen subay, yani, 
«Ben bu kanun gereğince emekliliği bu yüksek 
dereceden hak sahibi olmayı reddediyorum, ben 
Silâhlı Kuvvetlerdeki görevimi, haklarımı ken
dimce mâsun tutuyorum ve kendime güveniyo
rum» deyip kalan subaylar var. Bir de altı sene 
içinde hak sahibi olabilmek için talebe evet deyip 
dilekçe veren ve dosyasına dilekçelerini koydu
ran subaylar var, büyük kısmını bunlar teşkil 
eder. Dilekçesi üzerinden emekliye ayrılmışlardır 
ve kendilerine bu zaman ve süre içinde bildiğiniz 
tatbikat yapılmıştır. Adeta bu 42 sayılı Kanun 
27 Mayıstan sonra ordu içinde yapılan, hacmi, 
mahiyeti, niteliği itibariyle ihtilâl niteliğinde 
bir büyük operasyondur. Bu operasyonun karşı
lığıdır. Devlet böyle bir operasyonun karşılığı 
olarak 42 sayılı Kanunla özel haklar statüsünü 
tesis etmiştir. Şimdi 27 Mayıstan önce hangi se
bebe bağlı olursa olsun, emekliye ayrılmış olan 
subayların bu özel statüde de hak sahibi olabil
meleri için sizin Yüksek Heyetiniz, Meclis olarak 
elbette asgari şart olarak bir üst rütbeye yüksel
mek için sicil almış olmak unsurunu esas temel 
unsur olarak kabul etmenize bağlıdır. Bunu or
tadan kaldırarak 42 sayılı Kanunun getirdiği 
özel statüye herkesi, her subayı ve askerî me
muru ıgetirip yerleştirmek, onların dullarına, on
ların yetimlerine aynı hakları sirayet ettirmek, I 
bu ıgerekçe ile bağdaşmaz ve 27 Mayıs ihtilâli 
ile emekliye ayrılmış olmanın bir espirisi vardır, 
bir zorunluluğu vardır, bir mecburiyeti vardır, 
onunla bağdaşmaz. Millet Meclisi olarak Yüksek 
Heyetiniz bu subayları, bu emekli subayları, özel J 

hakların statüsü demek olan 42 sayılı Kanunun 
zeminine kaydırabilmiş olmak için hiç değilse as
gari şart olarak müspet sicil almış olmak unsu
runu gerekçede olduğu gibi madde metninde de 
getirmek lâzımdır. Bundan vazgeçerek maddeyi 
kabul edemeyiz, edemezsiniz. Yüce Meclisinize 
hulûs ile bunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunacağım. 

IPLÂN KOMİSYONU ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Söz alabilirmi-
yim? 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon olarak ka
tılmadığınızı beyan ettiniz, içtüzüğün önerge sa
hibine vermiş, olduğu hakkı kullanarak arkada
şımız mücmelen önergesini izah ettiler. Başka hiç 
kimse konuşamaz. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Sayın Başkan, 
lüzumu varsa arkadaşımızın mütalâasına cevap 
verecektim. 

(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Komisyon önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

önerge Komisyon tarafından verilmiş, bulun
duğu cihetle filhal kabulü de mutazammm bu
lunmaktadır. Bu sebeple maddeyi değişik bu şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde değişik bu şekli ile kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kiıbeden emekli aylıklarının ilk ödeme devresin
de yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. 2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde 2 aynen ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Üçüncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Üçüncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar sadedinde söz istiyen?... Sayın Nazmi 
özoğul, («Vazgeçti», sesleri) 

Kanunu tüımü itibariyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kanun tümü 
itibariyle kabul edilmiştir. 

6. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balıke
sir Üyesi Hasan Âli Türker'in teklifi ve Tarım 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/337, 2/434) (S. Sa
yısı: 241) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
önerge gelmiştir, bu önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin ikinci defa görüşülecek işler bölü

münün 10 ncu maddesinde bulunan, «Veteriner 
hekimlere ödenek verilmesi hakkındaki Kanunun» 
gündemde mevcut diğer maddelere takdimen ön
celikle görüşülmesini saygıyla arz ve rica ede
rim. 

Afyon Kara'hisar 
Mehmet Göbekli 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Geçici Komisyon raporu okundu.) 

(1) 241 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

öncelikle görüşülme teklifini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Rapor üzerinde konuşacak olmadığına göre 
maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi vardır. İvedi
likle .görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, Hükümet var mı? 

(BAŞKAN — Hükümet?... Yok. Hükümet adı
na beyanda bulunacak kimse yok. Bu maddeyi 
geçiyoruz. 

7. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
bir madde İlâve edilmesine dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal Tardım, Çalışma ve Plân Ko
misyonları raporları (2/203) (S. Sayısı: 193) 

(BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet lütfen 
yerini alsın. 

Komisyon?.. Yok. (Burada, sesleri) Hükümet 
adına beyanda bulunacak zat?.. Yok. 

Muhterem arkadaşlarım, 24 Mayıs 1967 Çar
şamba günü saat 15,00 te toplanılmak üzere B i r 
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,20 

. . . . > . . . >©-< ...... 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

105 NCÎ BİRLEŞÎM 

22 . 5 . 1967 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve 
e'konomik cephelerini bütün ayrmtılariyle ay
dınlatmak ve bilgi edinmek üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X I . — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel -
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

X 2. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka 
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve İskân, İçişleri ve Plân 

komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 19'62 
bütçe yılı Kesıııhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesınhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
lezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
oüt.çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
vılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesin hesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunul dubana dair Sayış
tay Başkanlığı teskeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 -bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Savıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 butça yıh Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı ivzkzrm. ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kammıı tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 



X 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildir imini sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

9. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve is
tanbul Milletvekili îlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 19661 

10. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

11. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 2 . 1966] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şua batı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 19661 

14. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihii ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 noi maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 .4 . 19661 

16. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
mın teklifi ve Sağlık 7e Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

17. — Heridek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

18. T - Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. SayMi: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

19. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayım: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

20. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 



22. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu. 
(1/238) (S. Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 
3 . 4 . 1967] 

23. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1967] 

24. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

25. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

26. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

X 27. ""̂ - Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 
malî yılları hesabına ait rapor ile bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
lileri ve Sayıştay Komisyonu naporu. (3/142, 
3/143, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148) (S. Sayı
sı : 248) [Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1967] 

X 28. — Tekel Genel Müdürlüğü 1958 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile mu
rakıp raporunun sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
1958 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi-

3 — 
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1958 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/127, 3/129, 1/24) (S. Sa
yısı : 249) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 .1967] 

X 29. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 
yılı döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile 
murakıp raporunun sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1959 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1959 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/128, 3/135, 1/123) (S. 
Sayısı : 250) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 .1967] 

X 30. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1963 'bütçe yılı Kesimhesabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı
nın 1963 "bütçe yı'lı Keisinheısap kanun tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/157, 1/40) 
(S. Sayısı : 252) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1967] 

X 31. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resiyle Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 bütçe 
yılı kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/551, 1/249) (S. Sayısı : 
253) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1967] 

X 32. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/109, 1/42) (ıS. Sayısı : 
254) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

X 33. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1964 'bütçe yılı Kesinihesabına 
ait uygunluk bildiriminim sunnlduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve 'Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/434, 1/186) (S. Sayısı : 
255) [Dağıtma tarihi : ö . 5 . 1967] 

34. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) mn cezalarının affı hakkında ka-



nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) ('S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1907] 

35. — Manisa ilinin Çaprazkebir ma
hallesi 140 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali 
Remzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun ce
zalarının affı hakkında kanun ta'sarrsı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/102) (S. Sayısı : 270) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1907] 

36. — Otuzbir kişiye vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun tasarısına dair' 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/64; Cumhuriyet Senatosu 1/738) 
Millet Meclisi S. Sayısı: 131 e 1 nci ek) (Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 908) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1967] 

X 37. — Tekel Genel Müdürlüsünün 1900 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilançosu ile dene
tim raporunun ve uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1960 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (1/26, 3/131, 3/163) (S. 
Sayısı : 284) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1907] 

X 38. — Tekel Genel Müdürlüsünün 1901 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilançosu ile dene
tim raporunun ve uygunluk bildiriminin sunul' 
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
1961 'bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (1/31, 3/139, 3/612) 
(S. Sayısı: 285) [Dağıtma tarihi: 13 . 5 . 1967] 

X 39. — Devlet Su İşleri Genel MüdüHüğiiiıün 
1903 'bütçe yılı Kesinhesaibına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1903 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/45, 
3/322) (S. Sayısı: 286) [Dağıtma tarihi: 
13 . 5 . 1967] 

40. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 330 
sayılı Kanunla 16 . 2 . 1905 tarihli ve 535 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra ek
lenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 

MJeclisi Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen 7 şer üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/338; Cum
huriyet Senatosu 1/739) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 234 e 1 ııci ek; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 903 ve 903 e ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1907] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. —- Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun. 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1966] 

2. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 500 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bir madde ilâve edilmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân Komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye vre Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1900) 

X 4. — Ankara ve İstanbul şehirleri içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve içişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 5. -— Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 
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6. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel I 

Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmem hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259) 
(2/71) (S. Sayısı . 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

X 7. — Su Ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik tnci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

8. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
raporları (1/312) (S. Sayısı : 232) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1967] 

9. — 'Tütün Tarım Satış kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile tamir Mil
letvekili Mustafa Uyar 've 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından ueçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 

10. — Tarım Bakaınlığı Teşjkiilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balı
kesir Üyesi Hasan Âli Tütfker'in teklifi ve Ta
rım ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/337, 2/434) 
(S. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi 21 . 4 . 1967] 

11. — Vakıflar Gendi Müdürlüğü 'görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 

(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

12. — Cuımhuriiyeit Semaitosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, 7033 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plânı komis
yonları raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 4 . 1967] 

13. — 'Ouımhuttiyiet !Senaftosu Trabzon Üyesli 
Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının, 5434 sayılı 
Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna, 
16.7.1965 gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen ge
çici maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(2/215) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

14. — Antaara Üdiver&itösi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasana 
ile Denizli Milletveküi Z. Nihat özel'in, Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Mülî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporu. (1/306, 2/328) 
(S. Sayısı : 246) [Dağıtma tarihi : 24.4.1967] 

15. — CulmJhuriiydt Senaltosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşküât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 «ayılı 
Kanunun 1 nei maddesini değiştiren 122 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 . 1967] 

X 16. — TürMye ElefetrJk Kurumu kanun 
tasarısı ve DenizK Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar 
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

17. — Tralbzon MIletveMfli Haımdi Orhon ve 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka-
yalar'ın, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değişıtirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma-
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liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390; 
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1967] 

18. — Halik Randası ve Halik SıandMıarı hak
kındaki Kanunun 4 neü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 19. — 'Türkiye Guanhurliyetıi Hükiimetıinin 
En Ziyade müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi
nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân ko
misyonları raporları. (1/229) (S. Sayısı : 258) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 20. — Gümrük Tıarilfölerli ve Tlioarelt Genel 
Andlaşmasma Ticaret ve Kalkınma ile ilgili 
IV ncü kısmın eklenmesine dair protokol ve ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Tica
ret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/79) (S. Sayısı : 259) [Dağıtma tarihi : 
5 . 5 . 1967] 

X 21. — Türkiye Vakıflar Bankam Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâızı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Tücaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları, (1/213) 
(S. Sayısı-: 260) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 ..1967] 

X 22. — Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 saydı 
Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/274) (S. Sayısı : 262) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 23. — Türkiye İle İran arasında Transit 
Anlaşması ve eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ulaştırma, 
Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/82) (S. Sayısı : 
201) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

24. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-

im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/333, 2/199) (ıS. Sayısı : 273) [Dağıt- t 

ma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

25. — 5441 sayılı Devlet TÜyatrdsu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

X 26. — Bâzı mıaanullerilmizıin ıtevstik edilecek 
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onay
lanmasına dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Te
kel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/109) (S. Sayısı : 264) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 5 . 1967] 

X 27. — «dBâzı ttnıaanullerlimiizim tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kında karar» m kaldırılarak yerine ikame olunan 
karar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararname
sinin onaylanmasına dair kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (1/107) (S. Sayısı : 265) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 28. — Bâzı ımiaımullerüimitain ihraç fiyatla
rına tesir eden mükellefiyetleri bertaraf etmek 
amaciyle alman Bakanlar Kurulu kararnameleri
nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (1/108) (S. Sayısı : 263) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 29. — 'Tarihî kıyimietfcekli bâızı ısılâh ve aske
rî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı: 
266) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 30. — Türküye Cuımhuriyetii lile Arjantin 
Cumhuriyeti arasında 19 Ağustos 1965 tarihin
de Ankara'da imzalanan Türkiye - Arjantin 



Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sayı
sı : 267) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 .1967] 

X 31. — Türküye Cumhuriyeti Listesi (En-
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin 
82.05 pozisyonundaki ibare değişikliğinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/228) (S. Sayısı ': 268) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 .1967] 

X 32. — «XXXVII sayılı Tüılkiye Cumhu
riyeti Listesi» (En Ziyade Müsaadeye Mazhar 
Millet Tarifesi) nde değişiklik yapılmasına dair 
olan Bakanlar Kurulu kararlarının onaylanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/184) (S. Sayısı : 269) [Dağıtma tarihi : 
9 .5 .1967] 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesin
de yapılan değişikliklerin onaylanmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/230) 
(S. Sayısı : 270) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Ligltesii (En-
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/227) 
(S. Sayısı : 271) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1967] 

X 35. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
yet Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazhar 
Millet Tarifesi) nin yürürlüğe konulmasına 
dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/185) (S. Sayısı : 272) [Dağıtma tari
hi : 9 . 5 . 1967] 

36. — 'Bursa Milletvekilli Saidretitin Çanga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (2/8) (S. Sayısı : 
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

37. — Cumhuriyet 'Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De-
mir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
nin 3 noü fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları, (2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

38. — Ordu Milletvekili ' Sadi Pehlivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
-bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295) 
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 .1967] 

39. — Erzunıım Milletvekilli Gıyaiseitıtliın Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es
ki Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/219) (S. Sa
yısı : 282) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

X 40. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarıım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkımda kanun tasarısı ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1967] 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/404) (S. Sayısı : 281) [Da
ğıtma tarihi : 13 .. 5 . 1967] 

42. — İçel Milletvekilli Mazhar Arıtan ve 2 ar
kadaşının Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 neu 
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 283) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] 

X 43. — Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları. (1/359) (S. Sayısı : 288) 
[Dağıtma itarM : 18 . 5 . 1967] 





Topkntı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 1 3 1 © I H C İ 6 İ < 

Otuzbir kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec

lisi Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/64; Cumhuriyet 
Senatosu 1/738) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 908) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 26 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7686-1/738 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 8 . 4 . 1967 gün ve 2079 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Otuzbir kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25 . 4 . 1967 tarihli 54 ncii 
Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 9.5. 1967 

Esas No. 1/64, C. S. 1/738 
Karar No. 73 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

31 kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanana/sı hakkındaki kanun tasarısı daha evvel Komis
yonumuzda ve Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmiş ve Cumhuriyet Senatosuna sunulmuştu. 

Tasarının 1 nei maddesi, Cumhuriyet Senatosunda vatani hizmet tertibinden aylık bağlanan kim
selerin hallerinde vukubulan değişiklik, tahsili terk, yaş hadlerini doldurma ve haklarında gaiplik ka
ran verilenlerden iki kişinin Sovyet makamlarınca iade edilmiş olması sebebiyle, 31 kişi 23 kişiye 
indirilmek ve cetvel de buna göre tanzim edilmek suretiyle, 25 . 4 . 1967 tarihinde 54 ncü Birleşi
minde değiştirilerek kabul edilmiş bulunmaktadır, 

Komisyonumuzca Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda yapılan değişiklik benimsenmiştir. 
2 ve 3 ncü maddeler Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmediğinden kesinleşmiştir. 



öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine ara edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Gümüşane 
S. Savacı 

Ordu 
A. H. Onat 

İmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
Rize 

E. T. Akçal 

Çanakkale 
§. înm 

İstanbul 
S. Aren 

Sivas 
G. Sakarya 

imzada bulunamadı 

0. 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Erzurum 
G. önder 

İmzada, bulunamadı 

A. 

Uşak 
Dengiz 

İzmir 
/. Gürsan 

Trabzon 
/. Birincioğlu 

Kâtip 
Bolu 

H. t. Cop 

Giresun 
1. E. Kılıçoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
A. A. Hacıpa§aoğlu 

Trabzon 
A. B. Uzuner 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
İ»£ETÎN< 

Otuzbir kişiye vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ekli cetvelde adları yazılı 
otuzbir kişiye vatani htiızmelt tertibimden fcar-
şıllanınlda yazılı miktarlarda aylık bağlanımışitır. 

Bu aylıkların ödenmesinde hizailarında yazılı 
şaır'tlar (nazara alınır. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Yirmiüç kişiye vanani hismet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı 

'MADDE 1. — EMi cıe'tvelde adları yazıılı 
yimiüç kişiye vatani hizmet tertibinden karşı-
larıınlda yazılı mıibfcartlanda aylık bağıkoıımıştır. 

Bu aylıklarıaı ödenımeısiınid'e hiızıaılarnııda yazı
lı şartlar navara alınır. 

M. MecM (S. Sayısı : 131 e 'l ud ek) 



Adı ve Soyadı 

— 3 — 
(Millet Meclisinin kabul ettiği cetvel) 

Aylıik 
ırıüktarı 

Doğumu Lira Açıklatma 

Van ili Tımıar bucağında Yalkup örgü 
İskenderun Akideniz B. K.. Oelâl Özkan 
nezdinde Mehmet Faik Albay 
Kırıkhaın illeçsinde Ali Güven 
Eleşkirt Molla Süleyman köyünde İsa 
Güneş eşi Gülçiçdk Güneş 
Eleşkirt Molla, Süleyman köyünde İsa 
Güneş kızı Güneş 
Eleşkirt Molla Süleyman köyünde İsa 
Gün'eş ikizi Güvercin Güneşi 
Eleşkirt Molla Süleyman1 köyünde İsa 
Güneş oğlu Hüseyin Güneş. 

Eleşkirt Molla Süleyman köyünde İsa 
Güneş oğlu Mahmut Güneş 

Eleşkirt Molla Süleyman (köyünde Kıza 
Hacı eşi Gültaze Hacı 
Eleşkirt Molla Süleyman ıköyünde Rıza 
Hacı kızı Kelbir'e Hacı 
Eleşkirt Molla Süleyman köyünde Rıza 
Hacı kızı Rabia Hacı 
Eleşkirt Moll'a Süleyman köyünde Rıza 
Hacı kızı Bedriye Haeı 
Eleşkirt Molla Süleyman 'köyünde Rıza 
Hacı oğlu Biniaii Hacı 

İğdır ilçesi1 Evci Iköyünde Sefer Tekçe 
eşi Güzel Tekçe 
İğdır ilçesi Evci köyünde Sefer Tekçe 
kızı Tcrlıan Tekçe 
İğdır ilçesi Evci köyünde Sefer Tekçe 
kızı Gülten Tekçe 
İğdır ilçesi Evci Iköyünde Sefer Tekçe 
kızı Leylâ Tekçe 

1328 400 Hayatta bulunduğu sürece. 

1321 500 Hayatta 'bulunduğu sürece. 
1913 500 Hayatta bulunduğu sürece. 

1331 200 Dul kaldığı sürece. 

1952 50 Bekâr veya dul kaldığı sürece. 

1948 50 Bekâr veya dul kaldığı «ürece. 

1947 50 Tahsile devanı etmediği 'takdirde 18 
yaşını dolduruncaya kadar. (Tahsile 
devaım ederse orta öğrenimde 20 yaş, 
yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurun
caya kadar.) 

1957 50 Tahsile deviam etmediği taikdirde 18 
yaşını dolduruncaya kadar. (Tahsile 
devaım ederse orta öğrenimde 20 yaş, 
yüksıek öğreriilmıde 25 yaşını doldurun
caya kadar.) 

1330 200 Dul kaldığı sürece. 

1950 50 Bekâr veya dul kaldığı sürece. 

1952 50 Bekâr veya dul kaldığı sürece 

1956 50 Bekâr veya dul ikaldığı ısürece* 

1954 50 Tahsile devam etmediği taikdirde 18 
yalşını dolduruncaya kadar. (Tahsile 
devaım ederse orta öğrenimde 20 yaş, 
yüksıek öğrenıilmde 25 yaşını doldurun
caya kadar.) 

1329 200 Dul kaldığı sürece. 

1946 50 Bekâr veya dul kaldığı sürece. 

1951 50 Bekâr veya dul ikaldığı sürece. 

1950 50 Bekâr veya dul ikaldı'ğı sürece» 

H. MeeHs* (S. Sayjsr: 131 e î ı e i ^ ) ' 
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Adı ve Soyadı 

Aylık 
miktarı 

Doğumu Lira Açıklama 

İğdır ilçesi Evci köyünde Sefer Tekçe 
oğlu Oruç Tekçe 

Göle ilçesi Okam bucağı Semselek (kö
yünde Rezzıalk Altun eşi Eama Alitıın 
Göle ilçesi Okam 'bucağı Semsclek ıkö-
yünd'e Iiezzak Altun kızı Mülkinlaz Altun 
Göle ilçesi Okam bucağı Semsclek kö
yünde Rezzak Altun oğlu Zeki Altun 

Borçka İlçesi Maçahi bucağı Camili kö
yünde Yusuf Ertuğruü eşi Ayşe Ertuğrul 
Murgul Malden Servisinde Yağcı Hasan 
Ertürk yanında YuJsuf Ertuğrul oğlu 
Halit Ertuğrul 

Borejka ilçesi! Maradit ıbucfağında Emin 
Kapt'an «eşi Havva. Çeleibi 
Borçka ilçesi Miaradi't (bucağında Emin 
Kaptan !oğlu İnihar Kaptan 

İğdır ilçesi Panik köyünde Mehmet Ka
ya eşi Susan Kaya 
Şavşat ilçesi Mirya 'bucağı Ilıca köyünde 
Rüsteim Aydın eşi Sülbiye Aydın 
Kars Cmnhuriyejt Caddesi No. 347 de Ha
cı Kerim Ateş eşi Maüka Ateş 
Hopa ilçesi Higoba köyünde Yusuf Çe
lik eşi Maikbule Çelik 
V'a'n ili Tum'ar bucağında Mehmet Kınan 
eşi Güzel Kıran 
Borçka ilçesi Mıaçjahil Ibucağı Düzelil kö
yümde Osman Balcı ammesü Hatide Balcı 

1946 50 Tahsile devam etmediği takdirde 18 
yaşını dolduruncaya kadar. (Tahsile 
dovaım ederse orta öğrenimde 20 yaş, 
yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurun
caya kadar.) 

1329 200 Dul kaldığı sürece. 

1949 50 Bekâr veya dul kaklığı ısürecc 

1946 50 Tahsile devam etmediği takdirde 18 
yaşını dolduruncaya kadar. (Tahsile 
devamı ederse orta öğrenimde 20 yaş, 
yükstek öğrenimde 25 yaşını doldurun
caya kadar.) 

200 Dul kaldığı sürece. 

1949 50 Tahsile devam etmediği takdirde 18 
yaşını dolduruncaya kadar. (Tahsile 
devam ederse orta öğrenimde 20 yaş, 
yükstek öğrenimde 25 yaşını doldurun
caya kadar.) 

1319 200 Dul kaldığı sürece. 

50 Tahsile devam etmediği takdirde 18 
yaşını dolduruncaya kadar. (Tahsile 
devam ederse orta öğrenimde 20 yaş, 
yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurun
caya kadar.) 

1925 200 Dul kaklığı sürece. 

200 Dul kaldığı sürece. 

1335 200 Dul kaldığı sürece. 

1910 200 Dul kaldığı sürece. 

1305 200 Dul kaldığı sürece. 

1308 200 Dul kaldığı sürece 

İMİ, Meclisi (S. Sayısı : 131 e 1 açi'ek).: 



co 

O 

ft 

Sayı Maaş bağlanacak şahıs 

1 Yakup Örgü 
2 Mehmet Faik Altay 
3 Ali Güven 
4 Sefer Tekçe 
5 Mehmet Kaya 
6 Gülçiçek Güneş 

7 Hatice Güneş 

8 Görgerçin Güneş 

9 Mahmut Güneş 

10 Gülzade Hacıoğullan 

11 Kebir Hacıoğullan 

12 Rabia Hacıoğullan 

13 Bedriye Hacıoğullan 

14 Binali Hacıoğullan 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği cetvel) 
Doğum Maaş 

Nüfus kaydı tarihi miktan 

(Van ili Tımar bucağı Gedikbulak köyünden) 
(Manyas ilçesinden) 
(Kırıkhan üçesinden) 
(İğdır ilçesi Evci köyünden) 
(İğdır ilçesi Başkurtömer köyünden) 
(Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman köyünden îsa 
Güneş eşi) 
(Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman 
Güneş kızı) 
(Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman 
Güneş kızı) 
(Eleşkirt ilçesi Molla Süleyman 
Güneş oğlu) 

köyünden îsa 

köyünden îsa 

köyünden Isa 

(Eleşkirt ücesi Molla 
Hacıoğullan eşi) 
(Eleşkirt ücesi Molla 
Hacıoğullan kızı) 
(Eleşkirt ilçesi Molla 
Hacıoğullan kızı) 
(Eleşkirt ilçesi Molla 
Hacıoğullan kızı) 
(Eleşkirt ilçesi Molla 
Hacıoğullan oğlu) 

1328 
1̂ 321 
1913 
1328 
1314 

1331 

1952 

1948 

1957 

Süleyman 

Süleyman 

Süleyman 

Süleyman 

Süleyman 

köyünden Rıza 

köyünden Rıza 

köyünden Rıza 

köyünden Rıza 

köyünden Rıza 

1320 

1950 

1952 

1956 

1954 

400 
500 
500 
500 
500 

200 

50 

50 

50 

200 

50 

50 

50 

50 



Doğum Maaş 
Sayı Maaş bağlanacak şahıs Nüfus kaydı tarihi miktarı 

15 Esme Altun 

16 Mülkinaz Altun 

17 Fikrunaz Altun 

18 Halit Ertuğrul 

19 Sultan Aydın 

20 Naciye Aydın 

21 Katıma Makbule Çelik 
22 Güzel Kıran 

23 Hatice Bala 

(Göle ilçesi Cayırbaşı bucağı Yeleçli köyünden 
IJezzak Altun eşi) 
(Göle ilçesi Cayırbaşı bucağı Yeleçli köyünden 
Rezzak Altun kızı) 
(Göle ilçesi Cayırbaşı bucağı Yeleçli köyünden 
Rezzak Altun kızı) 
(Borçka ilçesi Yeniyol mahallesinden Yusuf Er
tuğrul oğlu) 

1329 

1949 

1943 

1949 

(Şavşat ilçesi Veliköy bucağı Ilıca köyünden Rüs-
tem Aydın eşi) 1327 
(Şavşat ilçesi Veliköy bucağı Ilıca köyünden Rüs-

tem Aydın kızı) 1940 
(Hopa ilçesi Başoba köyünden Yusuf Çelik eşi) 1910 
(Van ili Tımar bucağı Gedikbulak köyünden 
Mehmet Kıran eşi) 1305 
(Borçka ilçesi Camili bucağı Düzenli köyünden 
Osman Balcı annesi) 1308 

200 

50 

50 

50 

200 

50 
200 

200 

200 
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ 

Yirmiüç kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 1 nci madde benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

C e t v e l 

(Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen cetvel aynen benimsenmiştir.) 

M. Meclisi (S. Sayısı : 131 e 1 nci ek) 





Dönem : 2 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 
sayılı Ulusal bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin D ve E fıkralarının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 

İçişleri Komisyonu raporu (2 /258) 

14 . 3 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
-maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair olan kanun teklifim ile gerekçesi ve 
•.açıklaması ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Fahri Uğrasızoğlu 
Uşak Milletvekili 

GEREKÇE 

Dinî bayramlarımızdan olan Söker ve Kurban bayramları, örf ve âdetlerimize ıgöre, Türk ve 
islâm .aileleri arasında özel bir itina ile kutlanmaktadır. 

Çok eski tarihlerden beri, 'bu iki bayramı neşe ile geçirmek, bayram vesilesiyle T. H. K., Ço
cuk Esirgeme Kurumu, Kızılay gibi sosyal kurumlara ve fakir halka yardım etmek maksadiyle 
bayrama tekaddüm eden günlerde, Müslüman Türk ailelerinin ıbazırlık yaptıkları malûmdur. 

Aile fertlerini giydirip kuşatmak, hısım akrabaya veya dostlara hediye almak, bayram ziya
retçileri için tedbirli bulunmak, kurbanlık almıak gibi işler, bu bayramlardan önceki günlerin 
önemli ev ve aile meşguliyetleridir. 

Müslüman ber Türk ailesi, kendi bütçesi imkânları dâhilinde bayram hazırlıklarından bir ve
ya birkaçını yapmak mecburiyeti karşısmdadır. 

Keza, ölüleri ziyaret, mezarları tamir gibi dinî vecibeler de memleketimizde ıçok defa bayram 
.arofelerinde icra edilmektedir. 

Serbest meslek salhibi olan vatandaşlarımız için bayram öncesi ıhazırlıklarma engel teşkil 
eden bir ıhusus bulunmamakla beraber, genel olarak Devlet daireleriyle Ulusal bayram ve Genel 
tatiller hakkındaki Kanun hükümlerine tabi olan bilûmum müesseselerde ve işyerlerinde çalışan 
personel bu imkânlardan mahrum bulunmaktadır. Bayramlar, özellikle günlerin kısa olduğu 
mevsimlere tesadüf ettiği takdirde, bir kuruma veya işyerine bağlı olan vatandaşlarımızın daha 
çok sıkıntıya düştükleri bir gerçektir. 

Bayram 'hazırlığı ihtiyacı içinde bulunan memur ve diğer görevlilerin, bayram öncesi günler
de, âmirlerinden sık" sık izin istedikleri, ar efe günleri bunun hâd bir safhaya ulaştığı ve Devlet 
dairelerinin âdeta boşalmış duruma düştüğü bir vakıadır. Öbür taraftan, iş sahiplerinin, umumi-

„yetle arefe günlerinde bilhassa öğleden sonraları, dairelere uğramıyarak işlerini bayram ertesine 
.bıraktıkları da aynı şekilde bir vakıadır. 

178 
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Âdet ve geleneklerimiz bakımından, memur ve hizmetlilerle iş sahiplerinin bayram öncesinde 

•aynı cinsten ihtiyaçları hissetmiş -olmaları, genel tatilleri düzcnliyen kanunun kalbulünden bu ya
na, yani 30 seneden fazla bir zamandan beri, iş sahipleri tarafından her hangi bir şikâyeti mucilbol-
mamış, fakat memur ve hizmetlilerin, bayram işleri için yarım gün ıolsun tatil hakkıma sahip bu
lunmamaları sızlanmalarınla selbelbolmuştur. 

Yukarda temas edilen sebepler, dolayısiyle, Şeker ve Kurban bayramları iarefe 'günlerinde öğ
leden sonraki ızamanın bayram tatillerine alınması, memur ve hizmetlilerle diğer işyerlerinde çalı
şanların, (bayram hazırlıklarına imkân vermesi bakımından, kendilerine huzur getirecek ve bu 
vatandaşlarımızın moral yüksekliğini de sağlamış olacaktır. 

Açıklama 

. [Madde !l. — 27 . 6 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram ve Genel tatiller hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değişik şeklini işaret etmektedir. 

Madde 2. — 'Değiştirilen (D) Ve (E) fıkralarının ıson şekline dairdir. 

Madde 3. — Bu kanunun yürürlük tarihine dairdir. 

MJadde 4. — Bu kanunu yürütecek makamı göstermektedir. 

İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/258 
Karar No. : 12 

28 . 12 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 27 . 5 . 1935 tarihli :ve 2739 sayılı Ulusal bayram ve Genel 
tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin ((D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair 
olan kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler sonunda, gerekçede tafsilen belirtilen hususlar, Ko
misyonumuzda da yerinde 'görülerek teklif ıaynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula ıar;z edilmek üzere Yüce Bıaskanlığa sunulur. 

»ımisyon Başkan! 
Sakarya1 

K. Eroğan 

içel 
M. Arıkan 

Sözcü 
Ankara 

K. Yılmaz 

Mardin 
F . Uluç 

tonzaıda bulunamadı 
Samsun 

Melâhat Gedik 

M. Meclisi 

Balıkesir 
1. Aytaç 

Muş 
K. Özsarıyildtz 

Trabzon 
H. Orhon 

Eskişehir 
Muhalifim 

Ş. Asbuzoğlu 

Ordu 
Muhalifim 

Raif Ayoar 

(S. Sayısı : 178') 
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UŞıAK MİLLETVEKİLİ FAHRİ UĞRASIZOĞLU'NUN TEKLİFİ 
v 

27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 . 5 . 1935 rbarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram ve Genel tatiller hakkındaki 
Kamımın 2 nei (maddesinin (D) ve (E) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

• Madde 2. — (D) — Şeker (Bayramı; arefe »günü öğleyin ıhaşlamak üzere üçlbuçuk igün. (E) — 
Kuriban Bayramı; arefe ıgünü öğleyin ıbaşlamak üzere dörtlbuçuk gün. 

MADDE 2. — Bıı kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 178) 





Toplantı : 2 MlLLET MECLlSl S. Sayısı : 234 e | nci ek 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite ku
rulması hakkında Kanun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 sayılı 
Kanunla 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
ne birer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkmda 
kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/338; Cumhuriyet 

Senatosu 1/739) 

<Not : C. Senatosu S. ıSayısı : 003 ve 903 e ek) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 4.5. 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7641 -1/739 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 8 . 4 . 1967 gün ve 3867/22444 - 338 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir Üniversite kurulması hakkındaki Kanu

nun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 sayılı Kanunla, 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan mstni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
2 . 5 . 1967 tarihli 56 ncı Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş ve dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Acık oy neticesi : 111 (Tümü) 
Kabul ; 111 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

'Geçici Komisyonu 11 . 5 . 1967 
Esas No: 1/338 

Karar No: 3 
Yüksek Başkanlığa 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir Üniversite kurulması hakkındaki kanunun 
ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı Kanunun 
(bâzı maddelerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
Komisyonumuzda görüşüldü. 
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Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunun kanun tasarısı metninin başlığında ve 5 nci maddede 

yapmış olduğu değişikliği tamamen benimsemiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan ve Sözcü 

M. Yardımcı 

İstanbul 
N. Eroğan 

İmzada bulunamadı 
N. 

Kâtip 
8. Ö. San 

Konya 
Kalaycıoğlu 

tmzada bulunamadı 
Artvin 

M. Rona 

Adana 
M. Bozdoğan 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

Afyon K. 
0. Attilâ 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

A. R. JJzuner 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Karadeniz Teknik üniversitesi adiyle Trabzon'
da bir Üniversite kurulması hakkındaki Kanu
nun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli 336 sayılı 
Kanunla, 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerine birer fıkra eklenmesi 
ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 5. — 16 Şubat 1965 tarihli ve 535 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 1. — A) Erzurum Atatürk Üniver
sitesi kadrolarında ve Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesine bağlı olarak açılan Diyarbakır Tıp 
Fakültesinde sürekli olarak görev alan öğre
tim üyesi, öğretim görevlisi, uzman ve asistan
larla 3 Haziran 1946 tarihli ve 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun 7 Ekim 1960 tarihli ve 
115 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi 
gereğince geçici olarak görevlendirilen öğretim 
üyelerine bu görevi fiilen yaptıkları sürece her 
ay her türlü istihkaklarından ayrı olarak brüt 
maaşlarının yüzde yüzü; bunlardan maaşı 7 nci 
dereceden az olan asistanlara 7 nci derece ma
aşın yüzde yüzü oranında mahrumiyet ödeneği 
verilir. 

B) Karadeniz Teknik Üniversitesinde sü
rekli olarak görev alan öğretim üyesi, öğretim 
görevlisi, uzman ve asistanlarla 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla 
değişik 62 nci maddesi gereğince geçici olarak 
görevlendirilen öğretim üyelerine bu görevi 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

20 Mayıs 1955 tarihli ve 6594 sayılı, 19 Eylül 
1963 tarihli ve 336 sayılı, 16 Şubat 1965 tarihli 
ve 535 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 5. — 16 Şubat 1965 tarihli ve 535 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

A) Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi ile ve Ankara Üniversitesine bağlı 
olarak açılan Diyarbakır Tıp Fakültesinde sürek
li olarak görev alan öğretim üyesi, öğretim gö
revlisi, uzman ve asistanlarla 4936 sayılı Üniver
siteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değişik 
62 nci maddesi gereğince geçici olarak görevlen
dirilen öğretim üyelerine bu görevi aylar itiba
riyle muntazaman ve fiilen yaptıkları sürece, her 
ay bütün istihkaklarından ayrı olarak aşağıda 
gösterilen oranlarda mahrumiyet ödeneği verilir. 

a) Profesörlere 1 nci derece brüt maaşın 
yüzde yüzü, 

b) Doçentlerden 3 ncü dereceye veya daha 
az olanlara 3 ncü derece brüt maaşın yüzde yü
zü, 3 ncü dereceden daha yüksek olanlara almak
ta oldukları brüt maaşın yüzde yüzü. 

e) Öğretim görevlisi ve uzmanlar ile asis
tanlardan maaşı, 7 nci derece ve daha az olan
lara 7 nci derece brüt maaşın yüzde yüzü, 7 nci 

M. Meclisi (S. Sayısı : 234 e 1 nci eik) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

fiilen yaptıkları sürece, her ay bütün istihkak
larından ayrı olarak aşağıda gösterilen oranlar
da mahrumiyet ödeneği verilir: 

a) Profesörlere 1 nci derece brüt maaşın 
yüzde yüzü, 

b) Doçentlerden maaşı 3 ncü dereceye veya 
daha az olanlara 3 ncü derece brüt maaşm yüzde 
yüzü, 3 ncü dereceden daha yüksek olanlara al
makta oldukları brüt maaşm yüzde yüzü, 

c) Öğretim görevlisi ve uzmanlara brüt ma
aşlarının yüzde yüzü, 

d) Asistanlardan maaşı, 7 nci derece ve daha 
az olanlara 7 nci derece brüt maaşm yüzde yüzü, 
7 nci dereceden daha yukarı olanlara almakta ol
dukları brüt maaşm yüzde yüzü. 

C) 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 
sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi ge
reğince Karadeniz Teknik Üniversitesinde ge
çici olarak görevlendirilen öğretim üyelerine, 
bu görevi fiilen yaptıkları sürece her gün için 
diğer istihkaklarına ve (B) fıkrasında yazılı 
mahrumiyet ödeneğine ilâve olarak (100) lira 
tazminat verilir. 

D) Bu madede söz konusu olan tazminat ve 
ödenekler hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükmü uygulanmaz. Bu üniversitelerde 
geçici olarak görevlendirilenlere 10 Şubat 1954 
tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci 
maddesinde kabul edilen geçici görev yevmiyesi 
verilmez. 

E) Bu maddeye göre ödenen tazminat ve 
ödenekler hiçbir suretle müktesep hak teşkil 
etmez. 

F) Bu maddeye göre verilen tazminat ve 
ödenekler Üniversiteler Personel Kanununun ya
yınlanacağı tarihi izliyen aybaşma kadar devam 
eder. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

dereceden daha yukarı olanlara almakta olduk
ları brüt maaşın.yüzde yüzü, 

B) 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 
sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi gereğince 
Karadeniz Teknik Üniversitesinde geçici olarak 
görevlendirilen öğretim üyelerine, bu görevi ay
lar itibariyle muntazaman ve fiilen yaptıkları sü
rece her gün için diğer istihkaklarına ve (A) 
fıkrasında yazılı mahrumiyet ödeneğine ilâve ola
rak (100) lira tazminat verilir. 

C) Bu maddede söz konusu olan tazminat 
ve ödenekler hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi uygulanmaz. Bu üniversitelerde geçici 
olarak görevlendirilenlere 10 Şubat 1954 tarihli 
ve 6345 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci mad 
desinde Kabul edilen geçici görev yevmiyesi veril
mez. 

D) Bu maddeye göre ödenen tazminat ve 
ödenekler hiçbir suretle müktesep hak teşkil et
mez. 

E) ıBu maddeye göre verilen tazminat ve 
ödenekler üniversiteler Personel Kanununun ya
yınlanacağı tarihi izliyen aybaşma kadar devam 
eder. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 234 e 1 nci ek) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ 

20 Mayıs 1955 tarihli ve 6594 sayılı, 19 Eylül 1933 tarihli ve 336 sayılı, 16 Şubat 1965 tarihli ve 
535 sajfılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

(Cjîumhuriyet Senatosunca değiştirilen başlık benimsenmiştir.) 

MADDE 1. — Tadarının birinei maddesi kesinlenmistir. 

MADDE 2. — Taşarının ikinci maddesi kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Tadarınım üçüncü maddesi kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Cujmhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

MADDE 6. — Taslarının altıncı maddesi kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Tadarının yedinci maddesi kesinleşmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 234 o İ nci ek) 



Dönem : 2 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödenek ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Hasan Âli Türker'in teklifi ve Tarım ve Plân komisyonların
dan 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1 /337, 2 /443) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Teknik Dairesi 4.3. 1967 

Sayt 71/509/1265 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun

ca 3 . 3 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Tarım Bakanlığı Teşkilâtında Çalışan Veteriner He
kimlere ödenek verilmesi hakkında kanun tasamı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Tarım Bakanlığı Teşkilâtında Çalışan Veteriner Hekimlere ödenek verilmesine dair kanun 
tasarısının gerekçesidir. 

Bugün, milletçe çözmek zorunda olduğumuz problemlerin başında, millî geliri artırmak ve 
ekonomik sektörler arasındaki dengesizliği gidermek konuları yer almaktadır. 

Bunları gerçekleştirmek için, daha fazla yatırım yapmak, üretimi çoğaltmak ve yatırımların 
iç ve dış finansmanlarını temin etmek zorundayız. 

Yatırımların fazlalaştırılması ise millî gelirden ayrılacak tasarruflarla mümkün olabilece
ğinden, ilk plânda göz önünde tutulması gerekli husus millî geliri" süratle ve kısa vadeli yatırım
larla artırmanın yollarını bulmaktır. 
. Bu durum karşısında ekonomik sektörler içinde, hayvancılık giıbi daha prodüktif, kısa zaman
da ve halen elde edilen millî gelirden çok üstün bir gelir kaynağı olma potansiyeline sahip sek
törleri tespit ederek yatırım ve çalışmaları o yönde kuvvetlendirmek gerekmektedir. 

Ancak bu takdirde üretim artacak, ihraç imkânları gelişecek ve özlediğimiz ekonomik refa
ha kavuşulacaktır. 

Hayvancılık alanındaki üretimin artırılması suretiyle millî gelirdeki yerinin geliştirilmesi ve 
bu sektörde çalışan üreticilerin hayat seviyesinin yükseltilmesi, hayvan ve hayvan
sal ürünlerimizden bir kısmının ihracı ile döviz sağlanması; 3202 sayılı Tarım Ba
kanlığı vazife ve Teşkilât Kanununun 9 ncu maddesinin âmir bulunduğu «yurt hayvanlarının 
sağlığmın korunması ve her türlü hastalık âmilleri ile savaşılması, verimlerinin artırılması, vasıf
larının yükseltilmesi ve hayvansal maddelerin insanlara zarar vermiyecek hale getirilmesi fibi 
(hayvancılık alanındaki tüm hizmetlerin yapılması ile sıkı sıkıya ilgili bulunmaktadır. 

Yurdumuzda kanatlılar hariç ortalama 75 milyon baş hayvan vardır. Bu yüksek sayıya 
karşılık verim ileri ülkelerle mukayese edilenryecek derecede düşüktür. 

Bir yandan da nüfusumuz yılda % 3 oranda artmakta, bu artan nüfusun beslenmesi ve yeteri 
kadar hayvansal protein alması ayrı bir proıblem alarak karşımıza çıkmaktadır, 
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Doğu, Güney ve Güney Doğu komşularım z.n çeşitli salgın hayvan hastalıkları bakımından 

bulaşık bölgeler teşkil edişi, yurdumuzu devamlı bir tehdit altında tutmaktadır. Nitekim 1960 
yılında bu bölgelerden yurdumuza sirayet eden at vöbası hastalığı milyonlarca liralık bir zarar 
yaptıktan sonra az sayıda Veteriner Hekimin geceli gündüzlü ve çok yıpratıcı çalışmaları sonu 
ancak önlenebilmiştir. Gene aynı bölgelerden bulaşan Şap Hastalığı 500 milyon liralık bir zarar 
yaptıktan sonra kontrol altına alınabilmiştir, 

Bütün hu aksaklıkların teşkilâtımızda yeter sayıda Veteriner Hekim bulunmaması, hizmet .gö
renlerin ise maddi yönden emsalleri arasında en mağdur edilmiş durumda olmaları ile çok sıkı 
ilgisi vardır. 

Ayrıca her yıl teşkilâtımızdan devamlı ve küçümsenemiyecek oranda istifalar olmaktadır. 
Halbuki diğer ülkelerde bir Veteriner Hekimin kontroluna 2 ilâ 10 bin arasında hayvan 

isabet ederken bu miktar yurdumuzda 75 bin baş hayvan olarak en yüksek nisbete ulaşmaktadır 
ve bu dengesizlik karşısında hizmetlerin aksayacağı da bir gerçektir. 

Hizmet şartları bakımından da Veteriner Hekimlerimiz türlü güçlük ve sorumluluklarla kar
şı karşıya dırlar. 

Görevin ifası esnasında heran bir hastalık bulaşma ihtimali (Ruam, Kuduz, Tüberküloz, 
Bruselloz, Şarbon v.s.) pek çok Veteriner Hekimi sağlık yönünden tehdit etmekte,, hattâ ölüm
lerine sebebiyet vermektedir. 

Bütün bunlarla birlikte, beş yıl süreli ve ağır bir yüksek öğrenim devresinden sonra, yurt 
hayvancılığının hastalıklarla savaş ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve kontrolü gibi 
önemli konularda görev yüklenen Veteriner Hekimlere tanınan en düşük maddi imkânlar moral 
çöküntüsüne yol açmakta, bu hal verim güçlerini önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Hizmetlerin .yurt hayvancılığının geliştirilmesi kadar, halk sağlığı bakımından da taşıdığı 
önem göz «önünde tutulduğunda, hizmete yeterli Veteriner Hekim temin edememenin mahzurları
nı daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Bu durumları dikkate alan kalkınma plânı, 19G4 yılı programı icra plânı 11 nci sayfada yer 
alan madde de Veterinerlik .alanında insan gücü açığının kısa sürede giderilebilmesi için alınacak 
tedbirler arasında bu meslekleri çekici hale .getirmek konusu üzerinde durulacaktır, hükmünü 
koymuştur. 

Veteriner Hekimliği "meslekini çekici hale getirmek için Tarım Bakanlığı bünyesinde vazife 
alan Veteriner Hekimlere asgari hayat şartlarına cevap verecek, geçimlerini kolaylaştıracak bir 
tazminatın diğer emsallerinde olduğu gibi gerçekleştirilmesi zaruridir. 

Yukarıda da arz edildiği gibi Veteriner Hekimler en yorucu ve yıpratıcı bir hizmeti gör
mektedirler. En az 5 000 ihtiyaca karşılık 1 000 Veteriner Hekim zor temin edilmektedir. 

Yılda 10 milyona yakın hayvan ölmekte, milyarlarca lira millî gelir kaybına uğramaktayız. 
Buna göre kalkınma plânında da öngörüldüğü şekilde, bu meslekin cazip hale getirilmesinin 

bir meslek dâvası dışında bir memleket dâvası sayılması gerektiği inanciyle ilişik kanun ta
sarısı "hazırlanmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 241.) 
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Cumhuriyet Ssnatosu Balıkesir Üyesi Hasan Âlı Türker'ia teklifi (2/434) 

Cumhuriyet Senatosu. 
Genel SLekret&rliği 

Kanunlar Müdürlüğü 2$ * 1 <, 1M67 
Sayı ; 7İ86/3365 

DOlet Meclisi Başkanlığın» 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Âli Türkcr'in, Tarım.Bakanlığı teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkındaki kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını, rica. ederim. 
Saygılarımla. 

tbrdhim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

23 . 1 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tarım Bakanlığı teşkilâtında çahşan veteriner hskimltere: ödenek verilmesi hakkındaki kanun 
teklifimi gerekçesiyle birlikte ilişikte sunuyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi saygı ila arz ederim. 
C. Senatosu Balıkesir Üyesi 

Hasan Âli Türker 

GEREKÇE» 

Bugün dünya ve Türkiye açlık ve bilhassa kökü hayvansal olan proteinli gıda noksanlığı 
ile karşı karşıya gelmek tehlLkesi içindedir. 

Bilhassa nüfusu her sene: % 2,9 oranında artan yurdumuz için bu konu daha düşündürücü bir 
hal almış bulunmaktadır.. 

Çağımızda, birçok ülkelerde hayvansal ve bitkisel gıda maddeleri üretimi, dünyada nüfus 
artışını karşılıyabilecek bir potansiyele ulaştırılamamıştır. 

Bu durum dünyada - açlık çemberinin gotikçe genişlemesine sebe'holmaktadır. Bu bakım
dan, derhal, milletçe gıda artışını sağlıyacak istikamete yönelmemiz zaruridir. 

Bugün birçok Batı ülkelerinde tahılla beslenme yerine, hacım bakımından küçük, fakat 
yüksek kabiliyetlerin doğuşuna temel olan hayvansal gıda maddelerinin tüketimi sürekli ola
rak yükselmektedir. 

Bu sebeple, bu çibi Batı ülkelerinde hayvansal üretim gelirlerinin tarımsal üretim ge
lirlerindeki oranlan çok yüksektir. 

Meselâ : 
Avusturya'da tarımsal gelirde hayvansal gelir 
Batı - Almanya'da » 
Belçika'da 
Danimarka'da 
Finlandiya'da 
Holânda'da 
îsvîçre'de 
Norveç'te 
A. B. D. de 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
> 

payı % 63 
» % 7o 
» % 68 
» % 83 
> % 85 
» % 77 
* % 75 
» % 75 
» % 59 

M. MecEst (S. Sayı» : 241) 
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Olmasına karşılık Türkiye'de hayvansal, gelir, tarımsal gelirin ancak % 30 u civarındadır. 
Ülkemizde hayvan sayısı fazla fakat verim çek düşüktür. 
Salgın ve paraziter hastalıklarla kâfi miktarda savaşılmaması, hayvanlarımızın ıslah edi

lememesi, diğer zaruri tedbirlerin almamayışı yüzünden çok ağır zararlara uğramaktayız. 
örnek olarak bir yıllık zararımızı gözden geçirmekte fayda vardır. 
Şu -rakamlar, ıslah ve yetersiz beslenme, hastalıklarla savaş noksanlığı ve imkânsızlığı yü

zünden mevcut hayvan varlığımızdan elde edilmesi lâzımgelip de, elde edilemiyen yıllık za
rarlarını göstermektedir.. 

Tl. 

Et kaybı 
Süt kaybı 
Yapağı kaybı 
Yumurta kaybı 
Yakılan gübre kaybı 
Salgın ve paraziter hastalık 
kaybı 
Yavru verimi, kaybı 
Canlı hayvan naklinden 
Erken kuzu kesiminden 

2 052 346 00O 
3 G85 410 000 

135 000 00O 
750 000 0CO 
900 000 C00 

2 242 000 000 
300 000 000 
G7 500 OCO 

280 000 000 

10 412 274 000 
Millî gelirin her sene milyarlarca lira zarar etmesinin başlıca sebeplerinden biri veteriner 

hekim noksanlığıdır. Batı ülkeleri ile kıyaslanınca yurdumuzda en az 5 - 7 bin veteriner 
hekime, en az 4 - 5 Veteriner Fakültesine ihfyaç vardır. Halbuki bugün Tarım Bakanlığı 
bünyesinde Türkiye hayvancılığının bütün problemlerini yürütmekle görevli sadece 1 003 vete
riner hekim vardır. 

Bu müktar veteriner; sonsuz gayretlerle çalışmakta olmasına rağmen Türkiye'nin hayvan
cılığını yürütmesine maddeten imk&n yoktur. 

Kalkınma Plânında bu zaruret görülmüş, veteriner hekimliğin cazip bir meslek haline geti
rilmesi de ifade edilmiştir. 

Ayrıca ekonomik bakımdan hayvan varlığımızın sağlığını koruma, verimini artırma çabası ya
nında, insan sağlığını da tehdideden zoonozlarm, yani hayvanlardan insanlara geçen Kuduz, Ruam, 
Şarbon, Bruselloz, Tüberküloz gibi hastalıkların hayvanlarda tedavileri de veteriner hekimlerce 
yapılmakta ve koruyucu insan hekimliğine şiddetle yardım edilmektedir. 

Bugünkü Türk veteriner hekimleri birçok mahrumiyet içinde ve mahrumiyet bölgelerinde çalışır
ken bu hastalıkların kendi sıhhatlerini de tehdit tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. 

Beş sene gibi zor ve uzun bir tahsil süresinden sonra memleketimizin en ücra yerlerinde çok 
çeşitli mahrumiyetlerle çalışmaya giden genç bir veteriner hekim 25 lira asli maaşla vazifeye baş-
lattırılmaktadır. Emsali meslek mensuplarından hiçbiri bu durumda olmadığından eşitsizlik kar
gısında maddi mahrumiyet yanında bir de moral bozukluğu yaratılmaktadır. Bu bakımdan tek 
Veteriner Fakültesine rağbet edilmemekte, bu fakülteye girenlerin bir kısmı ilk imkânda fakül
tenin muhtelif sömestrlerinden, hattâ mezun olduktan sonra bu acı hakikatler karşısında başka ça
lışma sahası aramakta ve Tarım Bakanlığındaki vazifelerinden ayrılmaktadırlar. 

Böylece de memleket hayvancılığı senede mil yonlarca lira zarar görmektedir. 
Bugün yurdumuzda 35 milyon civarında koyun vardır. 
Yapağı verimi 1.3 kilo civarındadır. Aynı zamanda düşük vasıflı olan bu yapağılar tekstil sa

nayiimizin ihtiyacını karşılamak üzere koyunlarımızın ıslah ve kısa zamanda geniş ölçüde döviz 
tasarrufu yapılması mümkün olacaktır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 241) 
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Diğer hayvanlarımız da et ve süt bakımından ıslah edildiği takdirde memleket ihtiyacını kar

şıladıktan başka daima dış pazarlarda aranan ve çok rağbet gören canlı hayvan ve et, yapağı, 
deri ve diğer hayvan mahsullerini kolayca ihraccdebileccğiz. İşte bu sebeplerle veteriner hekim
liği cazip bir hale getirmek, bu suretle halen Tarım Bakanlığındaki hizmetinden ayrılan ve he
nüz emeklilik çağını bulmamış genç veteriner hekimleri bu hizmete çekmekle beraber gerek 
mevcut tek fakülteye ve gerekse açılması düşünülen 2 nci 3 ncü, ve hattâ 4 ncü veteriner fakülte!erine 
öğrenci bulma imkânı hâsıl olacaktır. 

Bu bakımlardan mahrumiyet bölgelerinde ve yerlerinde çalışan veteriner hekimlere tazminat 
verilmesini öngören kanun teklifini sunmuş bulunuyorum. 

Kabulü ile, memleket ekonomisinde her sene milyonlarca liralık zararın önlenmesine, Türk 
vatandaşına temiz gıda, Türk sanayiine bol miktarda hammadde sağlanmasına yardım edilmesini 
derin saygılarımla arz ederim. 

CUMHURİYET SENATOSU BALIKESİR ÜYESİ HASAN ÂLİ TÜRKER'İN TEKLİFİ 

Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödenek verilmesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — Tarım Bakanlığı teşkilât ve müesseselerinde çalışan veteriner hekimlere, hizmet 
yerlerinin coğrafi, iktisadi ve sosyal durumların» göre Bakanlar Kurulunca kabul olunacak esaslar 
dairesinde her ay maaşlarından ayrı olarak 1 000 liraya kadar ödenek verilir. 

Madde 2. — Birinci maddede yazılı ödeneğe hak kazanabilmek için adı geçen maddede bahse
dilen yer ve görevlerde fiilen çalışmak şarttır. 788 ve 657 sayılı kanunların hükümlerine göre ve
rilen izinleri kullananlar ve yurt içinde geçici görevle başka tarafa gönderilenler dışında her ne su
ret ve sebeple olursa olsun görevleri başında bulun mıyanlara, görevlerinden ayrı bulundukları sürece 
ödenekleri verilmez. 

Hastalık sebebiyle işbaşına gelemiyenlerin bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yılda toplamı 60 
günü geçmemek üzere ödenekleri verilir. 

Bu ödeneğin verilmesi ek görev maaşı, ücret veya tazminatlariyle vekâlet maaş veya ücretlerinin 
ödenmesine engel teşkil etmez. Ancak uhdesinde birden fazla görev bulunanlar yalnız asli görev
lerinden dolayı ödeneğe müstahak olurlar. Ek görev veya vekâlet görevlerinden dolayı ödenek ala
mazlar. 

Madde 3. — Birinci maddede yazılı ödenekler aybaşlarında ve aylıklarla birlikte ödenir. 
Bu ödeneğe hak veren bir göreve tâyin edilenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihlerini takibe-

den ay başından itibaren verilmeye başlanır ve bu görevden ayrılanların ay sonuna kadar olan istih
kakları geri alınmaz. İkinci madde hükümlerine göre ödeneklerin kesilmesi gerekenlerin ödenekle
rinin kesilmesinde ve görevlerine dönmeleri üzerine tekrar ödemeye başlanmasında yukardaki hü
kümler uygulanır. 

ödeneğin verilmesinde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü saklıdır. 

Madde 4. — Bu kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 5. — Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Tarım Bakanları yürütür. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Cfeçici Komisyonu 

Esas iVo: 1 
Karar No: 2 

17.4. Î967 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere, ödenek verilmesi hakkında kanun tasa
rısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu; 

Aynı mahiyette olan 2/434 sayılı kanun teklifi tcvlıiden görüşülmesi kararlaştırıldı. 
Tasarı gerekçesinde izah edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak kanun tar 

sarısının aynen kabulüne karar verildi. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kocaeli Milletvekili 

S. Akay 

Eskişehir Milletvekili 
II. Başar 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

Milletvekili 
M. Göbekli 

Maraş Milletvekili 
II. Yaycıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Adana Milletvekili 

T. Yücekök 

Muğla Milletvekili 
T. Şahin 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir Milletvekili 
t. Angx 

Niğde Milletvekili 
II. Özalp 

HÜKÜMET TASARISI 

Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner 
hekimlere ödenek verilmesine dair Kanun 

ta3ansı. 

MADDE 1. — Tarım Bakanlığı teşkilât ve 
(müesseselerinde çalışan veteriner hekimlere, 
hizmet yerlerinin coğrafi, ekonomik ve sosyal 
özelliklerine göre Bakanlar Kurulunca kabul 
olunacak esaslar dâhirmde her ay maaşların
dan ayrı olarak 1 000 liraya kadar ödenek ve-
rûlir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı öde
neğe hak kazanabilmek için, mezkûr maddede 
sözü geçen yer ve görevlerde fiilen çalışmak 
şarttır. 788 ve 637 sayılı kanunların hükümle
rine göre verilen izinleri kullananlar ve yurt 
içinde geçici görevle başka tarafa gönderilen
ler ile görevleri icabı ayrılanlar dışında her 
ne suret ve sebeple olursa olsun görevleri ba
şında bulunmıyanlara, görevlerinden ayrı bu
lundukları sürece ödenekleri verilmez. 

Hastalık sebebiyle işbaşına gclemiyenlerin 
bu yüzden a3Tildıkları günlerin bir yılda top

lamı 60 günü geçmemek üzere ödenekleri veri
lir. 

Bu ödeneğin verilmesi ek görev maaşı, üc
ret veya tazminatlariyle vekâlet maaş veya 
ücretlerinin ödenmesine engel teşkil etmez. 

Ancak uhdesinde birden fazla görev bulu
nanlar yalnız aslî görevlerinden dolayı ödene
ğe müstahak olurlar, Ek görev veya vekâlet 
görevlerinden dolayı odfnek alamazlar. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı öde
nekler aybaşlarında ve aylıklarla birlikte öde
nir. 

Bu ödeneğe hak veren bir göreve tâyin ©di
lenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihlerini 
takibeden aybaşından verilmeye başlanır ve bu 
görevden ayrılanların ay sonuna kadar olan is
tihkakları geri alınmaz İkinci madde hüküm
lerine göre ödeneklerinin kesilmesi gerekenle
rin ödeneklerinin kelimesinde ve görevlerine 
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dönmeleri ü/erine tekrar ödemeye başlanma
sında yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Ödeneğin verilmesinde 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü saklıdır. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Tarım Bakanları yürütür. 

3 . 3 . 1967 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakam 
II. Dinçer 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaîoğlu 

içişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakam 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakam 

/. Deriner 
İmar ve İskân Bakanı 

/ / . Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitini Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
S. T. Müftûoğlu 

Güm. ve Tekel Bakam 
1. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Köy İşleri Bakam 
S. 0. Avcı 
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Dönem : 2 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayın 245 
Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ ve 154 arkada
şının, 5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 saydı Kanuna, 
16 . 7 . 1965 gün ve 696 saydı Kanunla eklenen geçici maddeye bir 
fıkra eklenmesi hakkmda kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporu (2/215) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5900 

İS . 1 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının, 2 . 8 . 1960 gün 
ve 42 sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün ve 696 rayılı Kanunla eklenen geçici maddeye bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla, 

îbrahim Ş£.vki Atas&ğun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayıh Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı 
maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte 

Gereğine delâletinizi saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

Trabzon Senatörü 
Y. Demirdağ 

Erzurum Milletvekili 
C. Önder 

Sinop Milletvekili 
M. Kaptan 

Gaziantep Milletvekili 
S. Ünlü 

Antalya Milletvekili 
//. F. Boztepe 

Aydın Senatörü 
F. Turhangil 

İsparta Milletvekili 
A. 1. Balım 

Balıkesir Milletvekili 
1. Aytaç 

istanbul Senatörü 
R. öztürkçine 

Adana Milletvekili 
A. Bozdoğanoğlu 

Hatay Senatörü 
M. Deliveli 

Erzurum Milletvekili 
T. Bilgin 

Manisa Milletvekili 
E. Akça 

Edirne Milletvekili 
N. özoğul 

Bursa Milletvekili 
K. önadım 

Balıkesir Milletvekili 
A, t, Kırımlı 

İstanbul Senatörü 
T. Ariburun 

Burdur Senatörü 
F. Ktnaytürk 

Çorum Milletvekili 
A. Topçubaşı 

Adıyaman Senatörü 
H. Ağar 

Siirt Milletvekili 
A. üras 

ıSamsun Milletvekili 
O. Şdhinoğlu 

Trabzon Milletvekili 
ö. Usta 

İstanbul Milletvekili 
N. Bulak 

Kânunla eklenen geçici 
takdim edilmiştir. 

14 . X . 1966 
İzmir Milletvekili 

Ş. Akkan 

Adana Milletvekili 
II. Aksoy 

Aydın Milletvekili 
R. özarda 

Eskişehir Milletvekili 
E. O. Sakarya 

Konya Milletvekili 
ST. S. Yücesoy 

Bursa Milletvekili 
M. Tayyar 

Balıkesir Senatörü 
H. A. Türker 

Kayseri Senatörü 
II. Kalpakltoğlu 
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Gümtişane Milletvekili 
S. Savacı 

Kırklareli Milletvekili 
M. O. Türkkan 

Konya Milletvekili 
M. Z. tzerdem 

Kastamonu Senatörü 
M. Çamlıca 

Eskişehir Senatörü 
G. Uçagök 

Manisa Senatörü 
R. Ulusoy 

Sivas Senatörü 
II. Söylemezoğlu 

Sivas Senatörü 
A. Çekemoğlu 

Elâzığ Senatörü 
C. Ertuğ 

Afyon Senatörü 
tt. Ilancıoğlu 

Muş Senatörü 
/ . Bingöl 

Bingöl Senatörü 
8. Topcuoğlu 

izmir Milletvekili 
Ş. Osma 

Zonguldak Senatörü 
T. İnci 

Kars Senatörü 
Y. Z. Ayrım 

Kütahya Senatörü 
O. Akça 

izmir Senatörü 
N. özerdemli 

. Urfa Senatörü 
E. M. Karakurt 

Giresun Milletvekili 
K. Bosuter 

, Ordu Senatörü 
E. Ayhan 

Adana Senatörü 
M. Ünaldı 

Balıkesir Senatörü 
E. Aka 

Antalya Senatörü 
M. A. Tekin 

Kocaeli Senatörü 
L. Tokoğlu 

Afyon Senatörü 
C. T. Karasapan 

Maraş Senatörü 
C. Aksu 

Manisa Senatörü 
F. Alpiskender 

Kastamonu Senatörü 
A. N. Tuna 

Kayseri Senatörü 
77. Dikeçliğil 

Trabzon Senatörü 
§. Buladoğlu 

Niğde Senatörü 
/ . Gcncr 

Bolu Senatörü 
8. Uzunhasanoğlu 

Tunceli Senatörü 
M. A. Demir 

Aydın Senatörü 
O. S. Sarıgöllü 

Diyarbakır Senatörü 
1. II. Tigrel 

Balıkesir Senatörü 
M. Güler 

istanbul Senatörü 
C. Yıldırım 

Zonguldak Milletvekili 
K. Esengin 

Artvin Senatörü 
F. Alpaslan 

Ordu Milletvekili 
A. Bodur 

A. Karahisar Milletvekili 
O. Attila 

izmir Milletvekili 
Z. Efeoğlu 

Trabzon Milletvekili 
A. R. Uzuner " 

Rize Senatörü 
O. M. Agun 

Manisa Senatörü 
A. O. Süersan 

Bolu Senatörü 
S. Uzunhasanoğlu 

Afyon Senatörü 
M. Y. înceoğlu 

Çanakkale Senatörü 
Z. Termen 

Erzurum Senatörü 
O. Alihocagil 

Sivas Senatörü 
Z. önder 

Çorum Senatörü 
A. Çetin 

izmir Senatörü 
C. Okurer 

Sinop Senatörü 
8. Batur 

içel Senatörü 
C. T. Okyayuz 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
8. Koçak 

Manisa Milletvekili 
M. Ok 

Bursa Milletvekili 
B. Küntay 

Tokat Milletvekili 
/. Solmazer 

Ordu Senatörü 
Z. Kumrulu 

Zonguldak Senatörü 
A. Eyidoğan 

Zonguldak Senatörü 
T. R. Baltan 

Denizli Senatörü 
M. E. Durul 

Samsun Senatörü 
E. Işıklar 

Çanakkale Senatörü 
N. Altan 

Adana Senatörü 
S. Önal 

Yozgat Senatörü 
/. Yeşilyurt 

Elâzığ Senatörü 
R. Giray 

Çorum Senatörü 
8. Yalçuk 

Adana Senatörü 
G. Afşar 

Bursa Senatörü 
C. Ortaç 

Kırşehir Senatörü 
A. R. Vlusman 

Bursa Senatörü 
Ş. Kayalar 

Bolu Milletvekili 
İV. Bayramoğlu 

Niğde Senatörü 
K. Bayhan 

AdanaSenatörü 
M. N. Ademoğlu 

istanbul Senatörü 
E. özden 

izmir Milletvekili 
M. A. Aytaş 

izmir Senatörü 
M. II. Onat 

Kastamonu Milletvekili 
t. II. Yilanlıoğlu 

Kırklareli Senatörü 
A. N. Arı 
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Sakarya Senatörü 

T. Kapanlı 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
O. Koksal 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Kayseri Milletvekili 
V. Â. Özkan 

Maraş Milletvekili 
E. Kaplan 

Ordu Milletvekili 
K. Şensoy 

İçel Milletvekili 
M. Arıkan 

Zonguldak Milletvekili 
S. T. Müftüoğlu 

Sakarya Milletvekili. 
M. Gür er 

istanbul Milletvekili 
II. Ataman 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Tabiî Üye 
M. özgüneş 

Tabiî Üye 
Ş. özkaya 

Malatya Milletvekili 
II. Fendoğlu 

Manisa Milletvekili 
M. Diilge 

Ankara Milletvekili 
K. Bağcıoğlu 

Konya Milletvekili 
S. Aytan 

Kütahya Milletvekili 
A. C. Bilgin 

içel Mil et vekili 
/ . Çataloğlu 

Tabiî Üye 
F. özdilek 

- Tabiî Üye 
E. Çelebi 

Tabiî Üye 
S. Vlay 

Amasya Miletvekili 
N. Şener 

Ankara Milletvekili 
K. Yılmaz 

Trabzon Milletvekili 
A. 1. Birincioğlu 

Kırklareli Milletvekili 
II. T. Uzun 

Mardin Milletvekili 
E. K. Aybar 

Sivas Senatörü 
R. öçten 

Konya Milletvekili 
/. Kabadayı 

Tabiî Üye 
8. O'Kan 

Tabiî Üye 
R. Aksoyoğlu 

Tabiî Üye 
V. Ersü 

Antalya Milletvekili 
/. Ataöv 

Manisa Milletvekili 
ö. Sakar 

Ordu Milletvekili 
/ / . Mağden 

Samsun Milletvekili 
§. Yücel 

Kırklareli Milletvekili 
M. Atagün 

Çorum Milletvekili 
A. Güler 

istanbul Senatörü 
M. Aksoley 

Bilecik Milletvekili 
Ş. Bınay 

Kocaeli Milletvekili 
Ş. Ustaoğlu 

Balıkesir Milletvekili 
C. Turgut 

GEREKÇE 
Kanun teklifinde söz konusu edilen subay ve rskerî memurlar, bir üz t rütbe ve kademeye müs

pet sicil almış olmalarına rağmen, 27 Mayıs 19J0 ihtilâlimden sonra emekliye sevk edilmişlerdir. 
Halbuki 2 Ağustos 19G0 dan scınra emekliye evk edilen subay ve askerî memurlar için özel 

olarak 42 sayılı Kanun çıkarılarak maddi hü :mdan tatm'n edilmeleri dikkat nazarına alın
dığı halde, aynı durumda ve çok mahdut say:da olan subay ve a'jkerî memurlar bu emsallerine 
nazaran mağdur duruma düşmüşlerdir. Buna ^örc; 

27 Mayıs 19G0 ile 2 Ağustos 1960 arasında emekliye sevk edilen bir tuğgeneral aylık maaş 
olarak 1 300 lira, 42 sayılı Kanunla emekliye s.vk edilen ve G9G sayılı Kanrala da intibakı ya
pılan bir tuğgeneral 2 100 lira emeldi maaşı alı.laktadır. Böylece; 

Birbirine çok yakm tarihlerde emekliye s e k ed İmiş aynı rütbede bulunanlar arasımda da 
bir eşitsizlik husule gelmiş bulunmaktadır. Bu rşitsizliğin ortadan kaldırılması iç;n, çok az sa
yıda olan bunlara durumlarının emsalleri seviyesine getirilmeleri ve cşitsizl'ğin giderilmesi 
maksadivle bu kanun teklif edilmiştir. 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 2/215 
Karar No. : 49 

5 . 4 . 1967 

Yüksek Ba~>kanMa 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının, 5434 sayılı Ka
nuna İG . 7 . 1035 gün ve G9G sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcileri ile teklif sahibinin iştirakiyle komisyonumuzda 
tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve teklif, 2 nci 
maddede yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Maliye Komisyonu 

Balkanı Sözcü Kâtip 
Çankırı Tdkirdağ Bingöl Anfkara 

T. Akman II. Basol M. E. Gündoğdu A. Dallı 

Balıkesir 
A. Akın 

Çorum 
N. Yüccr 

Sl'va'3 
M. K. Palaoğlu 

İmzada bulunamadı 
B 

Gaziantep 
N. Sanca 

Urfa 
. II. (Boran) 

Kütahya 
M.. Ersoy 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/215 
Karar No. : 52 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

20 . 4 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ ve 154 arkadaşının, 5434 sayılı Kanu
na ek 2 . 8 . 1D30 gün ve 42 sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1DG5 gün ve 6% sayılı Kanunla eklenen ge
çici maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 'teklifi, ilgili Hükümet ternsMci'ler'inin iştiraki 
ile inselendi ve görüşüldü : 

Kanun teklifindeki söz konusu subay ve askerî memurlar, müspet sicil alarak bir üst rütıbe 
ve kademeye yükselmeye hak sahiıbi oldukları 'halde 27 Mayıs İOGO tarihinden sonra, yürürlük
teki kanun hükümlerine göre emekliye sevk edil nişlerdir. 

Bu tarihten bir süre sonra, 2 Ağustos 19G0 tarihini mütaakıp emekli olanlar ise bu tarihte 
yürürlüğe giren 42 sayılı Kanun hükümlerine tâbi tutulmuşlardır. 

Ancak, mahdut sayıdaki bir kısım subay ve askerî memur, malî hükümleri geniş tutulan ve 
emsallerinin kısmen olsun maddeten tatminini sağlıyan 42 sayılı Kanundan faydalanamadıklan 
için mağdur olmuşlardır. 

Bu bariz eşitsizliğin giderilmesini öngören teklif, Maliye Komisyonunca yapılan değişiklik
lerle kabul edilmiştir, 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel 

kanlığa sunulur. 
Kurulun tasvibine arz edilmcik üzere Yüksek Baş-

Başkan 
Aydın 

/.. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Erzurum 
C. önder 

izmir 
/. Oürsan 

Niğdo 
//. Özalp 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Ankara 
î. Seçkin 

imzada bulunamadı 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kayseri 
A. A. IIactpa§aoğlu 

Ordu 
A. II. Onat 

imzada bulunamadı 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

imzada bulunamadı 

Giresunı 
N. Erkmcn 

imzada bulunamadı 

Kayseri 
M. Yüceler 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

Kâtip 
Bolu 

//. t. Cop 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Gümüşane 
S. Savacı 

Kütahya 
M. Erez 

imzada bulunamadı 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

imzada bulunamadı 
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— 6 — 
C. S. TRABZON ÜYESİ YU
SUF DEMtRDAĞ VE 154 AR

KADAŞININ TEKLİFİ 

5434 sayılı Kanuna ek, 2.8.1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna, 
İC . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı 
Kanunla eklenen geçici madde
ye bir fıkra eklenmesi hakkın

da kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Ka
nuna ek. 2 . 8. 1960 gün ve 42 
sayılı Kanuna, 16 . 7 . 1965 gün 
ve 696 sayılı Kanunla eklenen 
geçici maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir: 

— 27 Mayıs 1960 tarihinden 
2 Ağustos 1960 tarihine kadar 
emekliye sevk edilmiş subay ve 
askerî memurlarla bunlardan 
vefat edenlerin dul ve yetimleri 
hakkında da yukarıdaki hüküm
ler uygulanır. 

Bunlara geçmiş yıllara ait ay
lık ve ikramiye farkı ödenmez. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 Eylül 1966 tarihinde yürürlü
ğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

MALÎYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

5134 sayılı Kanuna ek, 2.8.1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna, 
16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı 
Kanunla eklenen geçici madde
ye bir fıkra eklenmesi hakkın

da Kanun 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihini taki'beden emekli 
aylıklarının ilk ödeme devresin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU 
DEĞİŞTİRİŞİ 

5434 sayılı Kanuna ek, 2,8.1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna, 
16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı 
Kanunla eklenen geçici madde
ye bir fıkra eklenmesi hakkın

da kanun teklifi 

MADDE 1. — Kanun teklifi
nin 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Maliye Komis
yonunun 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun teklifi
nin 3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

<•» 
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