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8. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
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216 ve 216 ya 1 nci ek) 284:288 
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• • • 

alınması gereken gerekli tedbirlere dair gün
dem dışı demeçte bulundu. 

Çorum Milletvekili Nejdet Yücer'in, «Köy 
Alt - Yapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurul
masına dair kanun teklifi» nin, havale edilmiş 
olduğu Maliye, Köy İşleri ve Plân komisyonla
rından seçilecek 3 er üyeden kurulu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi kabul 
olundu. 

Sanayi Komisyonu Başkanlığının, Cumhuri
yet Senatosu istanbul Üyesi Raf at öztürkçine'-
nin 57 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tekUfMn, ilgili bakanlık ye kuru-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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luşlann yazılı mütalâalarının henüz gelmemiş 
olması sebebiyle, görüşülemediğine dair tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılmasına dair 462 
ve 463 S. Sayılı basmayazılarla ilgili kanun ta
sarıları ile, 

Millet Meclisi tdare Âmirleri İzzet Oktay, 
Muslin Görentaş ve Celâl Sungur'un 1967 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi tek
rar açıl oya sunudu ise de, oyların ayrımı so
nunda çoğunluk sağlanamadığı, oylamaların ge
lecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Adapa
zarı deprem bölgesinde, sağlam ve hasar görme
miş binaların yanındaki betonarme binaların 
bir moloz yığını haline gelmesi nedenlerini tes-
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci mtddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi, üzerindeki görüşmelerin tamamlanma
sından sonra, reddolundu. 

Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun, 
a orunların görüşüldüğü birleşinm günlerinde 50 
den çok sözlü soru alınmamasına dair önergesi, 
reddedildi. 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Köprüüstü kö
yünde sel felâketine mâruz kalan ailelere yar-

Yaztlt sorular 
1. — Konya Milletvekili S. Faruk önderin, 

Konya'nın Akviran bucağı ile buraya bağlı bâ
zı. köylerin yol ihtiyacına dair yazılı soru öner
gesi, Köy, İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/617) 

Tasan I 
1. — Türk'ye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Hava ulaştırmasına dair 29 Ağus
tos 1967 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı (1/460) 
(Ulaştırma, Dışişleri ve Plân komisyonlanna) | 

dım yapılması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna îmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu, 

Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul, lise ve sa
nat ye teknik okul ihtiyacını gidermek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna, Mil
lî Eğitim Bakanı llhami Ertem, 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun mah-
kemelerdeki işlerin süratini sağlamak konusun
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Adalet Ba
kanı Hasan Dinçer ve 

Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, Erzu
rum ovasının sulanması için ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna da, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Refet Sezgin cevap verdiler. 

306, 333, 335, 354, 363, 388, 429, 430, 
431, 434, 435, 436, 438 sayılı sorular, ilgili Ba
kanların Genel Kurulda hazır bulunmaları ve 

441 sayılı soru da, soru sahibinin görevli bu
lunması sebebiyle gelecek soru gününe bırakıl
dı. 

12 . 1 . 1968 Cuma günü saat 14,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,45 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tokat 
İsmail Arar Fethi Alacak 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

2. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm, 
Anayasa nizamını, Millî güvenlik ve huzuru bo
zan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun tatbikatı
na ve kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair yazılı soru önergesi Adalet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/618) 

Teklifler 
I 2. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 

3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(İYAK) kanunu teklifi (2/614) (Ticaret, îmar 
ve İskân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân ko-

I misyonlarına) 
3. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 

I 6 . 4 . 1964 gün ve 443 sayılı İlkokul öğret-

SORULAR 

2. - GELEN KÂĞITLAR 

— 2ex 
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menleri ödeneği Kanununun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklif i (2/615) (Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5632 sayılı Pasaport Ka
nununun 13 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasında 
ve aynı kanunun muaddel 14 ncü maddesinin 
3 ncü fıkrasında değişMik yapılması hakkın
da kanun teklifi (2/616) (İçişleri ve Dışişleri 
komisyonlarına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Eagıp Üner'in, Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak

kındaki 3359 sayılı Kanunun 13ncü maddesinin 
(f) fıkrasında değişildik yapılmasına dair ka
nun teklifi (2/617) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

Rapor 
6. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlar

dan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı ve teklifleri ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 
2/239, 2/33;6, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547), 

.(S. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,09 

BAŞKAN — Başkanveklli ismail Arar 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 26 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, saym üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını rica ederim... 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. Bir 
saat sonra toplanılmak üzore birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 14,05 

— » » »t 

m 
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ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN —- Başkanvekili ismail Arar 
KÂTtPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müza
kerelere başlıyoruz, 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul'da vefat etmiş bulunan emekli 
asker ve Devlet adamı Ali Fuat Cebeosy'un ru
hunu taziz için saygı duru§unda bulunulması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
sonra okuyacağım bir önerge ile de teklif edil
diği üzere, Midlî Mücadelenin en karanlık ve 
müşlriil günlerinde ordu karargâhlarında en 
öndeki siperlere kadar hayatını ist.hkar ede
rek vatan uğrunda çalışmış, askerlikten ayrıl
dıktan sonra siyaset hayatında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Reisliğin© kadar yüksel
miş General Ali Fuad Cebesoy üç gün önce ve
fat etmiştir. Bu itibarla merhumun hâtırasını 
taziz için Yüce Heyetinizi saygı duruşuna davet 
ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu.) 

BAŞKAN — Teşidrar ederim. 

Bu konuda Güven Partisi Grupu adına Gazi
antep Milletvekili Sayın Hüseyin Yılmaz tara
fından verilmiş olan önergede, saygı duruşun
dan başka Meclisten seçilecek 10 üyeli bir heye
tin cenaze töreninde Meclisi temsil etmesi de 
teklif edilmektedir. Oenaze töreni bugün yapıl
dığı için böyle bir iltihaka imkân yoktur. Kal
dı M, Meclis Başkanı Sayın Bozbeyli Meclisi 
temsilen törende hazır bulunmaktadırlar. Bu 
itibarla, zannedersem ayrıca bir heyet gönder
meye lüzum yoktur. Arz ettiğim gibi, Sayın 
Bozbeyli Meclisi temsilen törende bulunmakta
dır. 

2. — Aydın Milletvekili Kasım Gülek'in, rah
metli Ali Fuad Cebesoy'un §alısiyetini ve hizmet
lerini belirten demeci 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Ka
sım Gülek, merhum General Gebesoy'un şahsiye
tini ve hizmetlerini tebarüz ettirmek üzere gün
dem dışı söz istemiştir. Bu konuda kendisine söz 
veriyorum, buyurunuz efendim. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım, merhum Ali Fuad Gebesoy'un aziz hâtıra
sını anmak için huzurunuzdayım. 

İstiklâl Savaşının kahramanı, asker, diplo
mat, Devlet adamı, politika adamı, milletvekili, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Bakan 
Ali Fuad Gebesoy'un hâtırasını anmak için hu
zurunuzdayım. 

Gebesoy'un hayatı, son üç çeyrek yüzyıllık 
Türk tarihinin safhalarını belirtir. Çöken Os
manlı İmparatorluğunda, Meşrutiyette, İstiklâl 
Savaşında, Cumhuriyet Türkiye'sinde hizmet al
mıştır Ali Fuad Oebesoy. 

Oebesoy çok yönlü bir insandı, çok yönden 
memlekete hizmet etmiştir. < 

Evvelâ askerdi, asker bir aileden geliyordu : 
Dedesi 93 Harbinde şehidolan Müşir Mehmet 
Ali Paşa idi. Babası askerdi, kardeşi askerdi. 
Harbiyeye imtihanla girmiş, askerliğin en yük
sek rütbelerine varabilmişti. Arnavutluk İsya
nında, Trablus Harbinde, Balkan Harbinde, 
dünya harbinin Filistin Cephesinde, Kanal'da, 

263 



M. Meclisi B : 26 12 . 1 . 1968 O : 2 

Çanakkale'de ve nihayet İstiklâl Harbinin en 
karanlık devirlerinde fedakârlıkla vazife gör
müştü. 

Diplomattı Ali Puad Cebesoy : Sovyet Rus
ya'ya giden yeni Türkiye'nin ilk büyükelçisiydi. 
İlk Türk - Rus Anlaşmasını imza etmişti. Birçok 
heyetlerle, daha sonra dünyanın muhtelif yer
lerinde diplomatik görevlerde bulundu. Bu gö
revlerin bâzılarında kendisiyle beraber bulun
dum, kıymetini, kudretini yakından gördüm. 
t Politika adamıydı Ali Fuad Cebesoy : Uzun 
yıllar milletvekilliği yaptı. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı oldu. Politikada çekinmeden 
cesaretle inandığını söyliyebilen adamdı Cebe
soy. Belki de bu yüzden bir aralık politikadan 
uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Tekrar politika
ya girdi ve Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
kadar yükseldi. 

Devlet adamıydı Cebesoy. Birkaç defa ba
kanlık etti. Bir defasında bakanlıkta kendisiyle 
halef selef olduk. Çok genç yaşta bakan olmuş
tum. Bana ağabeyce yol gösterdi. 

Yazardı Ali Fuad Cebesoy. Hâtıralarını yaz
dı. Askerî konularda yazdı, diplomasi konusun
da yazdı, siyaset üzerine yazdı. Yazarlığı üzerin
de bilhassa durmak yerinde olur. Memleketimi
ze büyük hizmetler etmiş birçok insanlar gelip 
geçerler ve hizmetlerini anlatan, gelecek nesil
lere o devri belirten hiçbir eser bırakmazlar. Ge
len nesillerin hakkıdır, kendilerinden evvel va
zife görenlerin neler gördüğünü, ne tecrübeler
den geçtiklerini okumak isterler, bunlardan fay
dalanmak isterler. Bunu yapmak, o mevkileri 
işgal eden insanlar için bir vazifedir. Yazar Ali 
Fuad Cebesoy, işte bu vazifeyi de çok güzel yap
tı. Eserleri, bizden sonra gelen kuşaklara ders 
olacak ve bunlardan faydalanılacaktır. 

Bütün bunların üstünde, Ali Fuad Cebesoy'-
un en büyük vasfı devrimciliği, inkılâpçılığı idi. 
Bu sebepten, Atatürk'ün en yakın arkadaşların
dan biri idi. Ta harbiyede ilk sınıftan itibaren 
Atatürk'e arkadaşlık etmiş, daha sonra muhte
lif yerlerde, askerî hayatında ve bilhassa Türki
ye'nin en karanlık devirleri olan İstiklâl Savaşı
nın ilk günlerinde beraber mücadele etmişlerdi. 
İnanç, amaç arkadaşı idiler, mücadele arkadaşı 
idiler. Sonuna kadar inMlâpçı, ilerici, aydın in
sandı, Ali Fuad Cebesoy. 

Ali Fuad Cebesoy'un insan meziyetleri çok 
üstündü. Cesur bir insandı, askeri cesareti bel

liydi, eserleriyle meydanda idi. Türk Devletinin 
ilk günlerinde, tek parti devrinde bile gerektiği 
vakit Atatürk'ün karşısında bile siyasi cesare
tini göstermesini bildi. 

Sabırlı, tahammüllü insandı, Cebesoy. Ya
kından çok defalar gördüm; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığından ayrılmak zorun
da kaldığı vakit çok üzülmüştü, fakat üzüntüsü
nü, sıkıntısını yenmeyi bilebilmiş, hislerinin üs
tüne çıkabilmiş insandır. 

Cebesoy, bütün bunların üstünde, olgun bir 
insandı. Kendinden İdiçüklere, kendinden sonra 
gelenlere bütün bilgisini, bütün tecrübesini ver
meyi isterdi, gayret ederdi. Kıskanma bilmezdi, 
çekememezlik bilmezdi. 

.Milletler, yetiştirdikleri insanlarla öğünür-
ler. Cebesoy, Türk Milletinin övüneceği insan
lardandır. 

Cebesoy'un ölümü ile Türk Milleti kıymetli 
bir evlâdını, tecrübeli bir Devlet adamını kay
betti. Cebesoy'un ölümü ile insanlık olgun bir 
ferdini kaybetti. 

Cebesoy, Geyve boğazında adını taşıyan ca
miin avlusunda yattıkça Türk Milleti kendisini 
anacaktır. Tanrı Rahmet eylesin. (Alkışlar) 

3. — Çanakkale 31illetvekili Muammer Bay
kan'ın, Pakistan ve Hindistan'ı ziyaret eden ku
rul içinde bulunması dolay isiyle, bu gezi izlenim
lerine dair gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Sayın 
Muammer Baykan, Dışişleri Bakanı ile birlikte 
Hindistan'ı ziyaret eden heyete dâhil olmak sı-
f atiyle, Yüce Meclisi bu ziyaret hakkında aydın
latmak ve bu ziyaretin mânasını izah etmek 
amacı ile gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Muammer Baykan. 
MUAMMER BAYKAN (Çanakkale) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri, Dışişleri Ba
kanımızın Başkanlığında Hindistan'ı ziyaret 
eden heyetimize bir üye olarak katıldım. Bu zi
yaret konusunda Yüce Meclisi aydınlatma ama-
ciyle söz almış bulunuyorum. 

Memleketimizle tarihî bağları olan Hindis
tan'la münasebetlerimiz, uzun bir müddetten 
beri arzumuz hilâfına olarak, durgun bir safha
ya intikal etmiş, hattâ Hindistan'ın Kıbrıs ko
nusunda Birleşmiş Milletlerdeki son tutumu ile 
üzüntülü durumlar hâsıl olmuştu. Bu bakımdan 
Dışişleri Bakanımızın ve Heyetimizin Hindis-
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tan'a yaptığı ziyaret bir davete icabetten öteye 
taşan ve karşılıklı olarak daha iyi anlaşma at
mosferi hazırlamaya yanyan bir nitelik taşımak
ta idi. Ziyaret, Hindistan Hükümetinin, bir sene 
evvel vukubulan ve Hükümetimiz tarafından 
kabul olunan daveti üzerine yapılmıştır. Ayrıca, 
daha evvelce Nehru ve o zaman Reisicumhur 
yardımcısı olan şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın 
Zahir Hüseyin'in, Türkiye'ye vâki ziyaretleri ile 
başlıyan temasların da bir devamıdır. 

Yukarda işaret ettiğim gibi, Hindistan'la ta
rihî bağlarımız vardır. Hindistan, Pakistan ve 
Hindistan olarak ikiye ayrılmadan önce İstiklâl 
Harbimiz sırasında memleketimize maddi ve mâ
nevi ilgi göstermiş bir milleti temsil ediyordu. 
O zamanlar Hindistan kendi Hükümetine sahi-
bolmadığı için bu yardım, doğrudan doğruya 
Hindistan halkından geliyordu. Bu ülke istiklâ
line kavuşup ikiye ayrıldıktan sonra Pakistan 
ile olan münasebetlerimiz, gittikçe artan bir sa
mimiyet ve sıcaklık içinde gelişirken, Hindis
tan'la olan münasebetlerimiz - Hindistan'ın 60 
milyona yakın vatandaşının müslüman olmasına 
rağmen - duraklamıştır. Hattâ yukarda da be
lirttiğimiz gibi, münasebetlerimizde arzumuz hi
lâfına üzücü bâzı tezahürlere de raslanmıya baş
lanmıştı. 

Heyetimizin Hindistan'ı ziyareti esnasında 
iki memleket arasındaki ilişkilerin yeniden göz
den geçirilmesi imkânı bakımından bu ziyaret 
büyük bir değer taşıyor ve önem arz ediyordu. 

Seyahatimizin ilk konaklayışım dost, mütte
fik ve kardeş Pakistan'da bir gün ve gece geçir
mek suretiyle yaptık. Dışişleri Bakanımızla Pa
kistan Dışişleri Bakanı arasındaki konuşma iki 
dost ve kardeş memleket dışişleri bakanı arasın
da geçmesi, beklendiği şekilde çok samimî bir 
hava içerisinde cereyan etti. 

Muhterem milletvekilleri, kardeş Pakistan'la 
kendimizi vatanımızda hissettirecek sıcak bir 
ilgi gördüğümüzü ifade edersem, bunda en ufak 
bir mübalâğa payı olmıyacağına bilhassa işaret 
etmek isterim. Palastan'da bir gün kalıp Hindis
tan'a geçtik. îlk resmî teması Başbakan Sayın 
îndira Gandi ile Sayın Dışişleri Bakanımız yal
nız olarak yaptılar. Aralarında geçen 50 dakika
lık bir konuşmadan sonra Çağlayangil Başkan
lığındaki heyetimizle Hindistan Başbakanı Baş
kanlığındaki Hint Heyeti arasında müzakereler 
cereyan etti. 

Bu konuşmalarda Dışişleri Bakanımız, mil
letlerarası meseleler, Hindistan - Türkiye ilişki-
lerini ilgilendiren konular üzerindeki Hüküme
timizin görüşlerini ve genel politikasını büyük 
bir açıklıkla ifade etmiştir. Hint Devlet adamla
rına, Türkiye - Pakistan yakınlığının yalnız hü
kümetler arasında güdülen bir siyaset olmayıp, 
her iki milletin hükümetlerine dikte ettiği bir 
millî arzudan neşedettiği gerek Pakistan'da, ge
rek Türkiye'de geçmiş ve gelecek bütün hükü
metlerin bu millî isteğe uygun hareket ettikle
rini ve edeceklerini, fakat Pakistan yakınlığının 
Hindistan aleyhtarlığı şeklinde telâkki ve tef
siri için bir sebep mevcudolmadığı anlatılmıştır. 
Her iki memleketin millî dâvalarına karşılıklı 
saygı ve anlayış göstermelerinin ilişkilerin ge
nişlemesine büyük ölçüde yardımcı olacağı, bir
birimizle tam mânasiyle mutabık olmadığımız 
meselelerde bu konuları, ilişkilerimizin bir şartı 
haline getirmek ne kadar caiz değilse, bu gibi 
meseleleri münasebetlerimizin bir engeli haline 
sokmaktan da aynı derecede sakınmamız icabe-
deceği izah edilmiştir. Hint Devlet ricali de bu 
görüşleri tamamen ve büyük bir anlayışla pay
laşmışlardır. Her iki memleketin millî dâvaları 
ilo ilgili tutumlarının kamu oyunda, basında, 
parlâmento çevrelerinde, tesisi arzu edilen anla
yış havasını zedeliyecek bir istikamette inkişaf 
etmemesi lüzumuna işaret ve bu hususu temenni 
eylemişlerdir. Bu konuşmaların karşılıklı anla
yış içerisinde cereyan ettiği ve Türkiye - Hin
distan ilişkilerinin inkişafı yönünden olumlu 
sonuçlar verebilecek bir atmosferin hazırlandığı 
kanaatindeyim. 

Müzakerelerin teknik safhasında her iki 
memleket arasında ticaret, ilim ve sanat alanla
rında daha sıkı bir şekilde temaslar yapılması 
hususunda da mutabakata varılmıştır. 

Bu fırsattan faydalanarak parlâmento ve 
parlömanterlerle temas ettim. Millî meseleleri
mizin ve umumi olarak memleketimizin yeterli 
olarak tanıtılamamış olduğu intibaını edinmiş 
olduğumu üzülerek ifade etmek isterim. 

Tanıtma Bakanlığımıza bu konuda büyük 
ödev düşmektedir. Lâğvedilen basın ataşeliğimi
zin yeniden kuruluşu arzuya şayandır. Bunun 
yanında Hindistan'daki siyasi temsilcimizin 
Parlâmento vo Hint basını ile daha yakın ilgi 
kurmaya gayret etmesi en samimî temennimiz
dir. 
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Bu ziyaretimizde, Hindistan'ın iktisadi kal
kınma hareketleri ile ilgili tesisleri de görmek 
fırsatı zuhur etmiştir. Hint liderlerinin ve hal
kının büyük ve samimî bir kalkınma gayreti 
içinde olduklarını müşahede ettik. 

Hindistan ziyaretinin, bu izahatın ışığı al
tında, olumlu geçtiği düşüncesindeyim. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

4. -•••- Bursa Milletvekili Sadreiiin Çanga'ntn, 
Bursa ili merkez ve ilçelerinin uğradığı sel 
felâketi ve alınvıiası gerekli tedbirler hakkında
ki demeci ve Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftü-
oğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın Sad-
rettin- Çanga, Bursa ve ilçelerinin iki günden 
beri. mânız kaldığı sel felâketi ile ilgili gün
dem dışı söz istemişsiniz, buyurunuz. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlarını, dün başlıyan yağmur yur
dun bâzı illerinde olduğu gibi, Bursa ilimizde 
de karların erimesine ve bu sebeple su taşkın
larına, sel basmalarına sebebolmuştur. Bursa 
merkez ilçesinin Görüklo, Demirtaş ve Çal bu
cağına bağlı köyler bu sel ve su taşkınları se
bebiyle büyük ölçüde sular altında kalmıştır. 
Aklığımız ilk haberlere göre, evlerin bir hay
lisi, mahallî idare amirliğince tedbir olarak, 
boşaltılmaya başlanmış ve mahallin gücüne gö
re, çareler araştırılması yoluna gidilmiştir. An
ca.!*, Bursa'yı bilenler, bu ova köylerinin büyük 
ölçüde Türkiye'nin yaş meyva ve sebze deposu 
olduğunu, tütünle iştigal ettiğini hatırlıyacak-
lardır. Bundan bir hafta öncesi, İznik, Orhan
gazi ve Gemlik ilçelerimizde kâr yağışından 
mütevellit don sebebiyle zeytin müstahsili bü
yük ölçüde zarara uğramıştı. Bir hafta sonra 
bir sel basması sebebiyle bu köylerimizin bü
yük bir kısmında evler oturulamıyacak hale 
gelmiş, tütün müstahsili, yaş meyva ve sebze 
müstahsili cidden büyük zarara uğramıştır. Bu 
kabil hâdiseler karşısında elbette ki Hükümet 
ve ilgililer gereken tedbirleri almıştır, zanne
derim ki, bu son hâdise sebebiyle de yakın il
giyi göstereceklerdir. Esasen tabiatın getirdiği 
bu âfetler karşısında bize düşen görev, bu âfet
lerden maddi zarara uğramış olanların zararla
rını vaktinde telâfi edebilme gayretini göster
mektir. Eğer, bu gayreti gösterebilir, bu vatan
daşlarımızın zararlarını ve gönül yaralarını kıs

men hafifletebilirsek, cidden bu yolda acele ve 
süratli tedbir almak istiyen Hükümet mensup
larına ve Hükümete teşekkür etmek de bir vazi
fe olur. 

Bu hâdise sebebiyle Hükümetin âcil tedbir
ler almasını, Bursa ve bitişiğindeki illerde bu
gün de vukua gelen bu sel baskını sebebiyle 
gerekli tedbirler almasını rica eder, saygılar su
narım. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — iki Bakan ha
reket etmiştir, biz de yerine gidip tetkik ede
ceğiz. Siz burada kürsüye çıkıp yatırım yapı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmeyin, 
Sayın Devlet Bakanı buyurun. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım, Sayın Çanga arkadaşımızın hu
zurunuza getirmiş olduğu Bursa ve dolayların
daki sel felâketi bir vakıadır. Yalnız Bursa'-
da değil, maalesef Balıkesir bölgesinde do ka
rın erimesi, yağmurların devam etmesi sebebiy
le sel, bir felâket halini almış bulunmaktadır. 

MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — üç gün 
evvel söz istedim, bana vermediniz. 

BAŞKAN — Sayın Tayyar, gündem dışı söz 
istiyenler o kadar çok ki.. 

MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Ben de bu 
mevzuda istemiştim, ama siz kendi partinizden 
bir arkadaşa bu mevzuda söz verdiniz. 

BAŞKAN — Efendim, sizinki sel âfeti ile 
ilgili değil, önergeniz burada duruyor: Gem
lik ve bölgesindeki zeytin istihsali ile ilgili. 

Müstaceliyetine binaen arkadaşımıza îöz 
verdik. Zatıâliniz çok iyi bilirsiniz ki, bu hu
sustaki takdir de Başkanlığa aittir. 

MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Kendi 
partinizden bir arkadaşa söz vermekle taraf
sızlığı ihlâl ettiniz. 

BAŞKAN — Bu ithamınızı da aynen redde
derim, efendim. Vazifemizi âzami bir objek
tiflikle yapıyoruz. Yüco Heyet de buna şahittir. 
istirham ediyorum. 

Sayın Devlet Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI SADIK T9KİN MÜFTÜ-

O&LU (Devamla) — Maalesef dün akşam satha 
çıkan sel felâketi karcısında ence mahallî im
kânlardan istifade edilerek süratle gerekli ted-
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birlere tevessül olunmuş aynı şekilde merkezden 
gerek imar İskân Bakanlığının, gerekse DSi'n'n 
bütün yardım imkânları seferber edilerek mahal
line gönderilmiştir. Bu meyanda Kızılay da se
ferber hale gelmiş ve kendi imkânları içinde ge
rek. çadır, gerekse giyecek - yiyecek bakanımdan 
lâzımgelen malzemeyi mahalline sevk etmiştir, 
Şu anda da iki Bakan arkadaşımız Sayın Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımızla İmar ve İs 
kan Bakanımız, bu bölgedeki hasarı bizzat ve 
bilfiil yerinde görmek üzere, mahalline hareket 
etmiş durumdadırlar. Yüce Meclise arz ederim, 
Teşekkür ederim. 

ABDURRAIIMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul) 
— Sayın Balkanım, geçen birledim bana bu birle
şimde sez vereceğinizi vadetmiştiniz. 

BAŞKAN — Erendim, pek çok gündem dışı 
söz talebi var, hepsini is'af etmeye imkân bula-
iniyorum. 

Sise gelince, Sayrn Lâç, Çarşamba günkü gün
demde mahkemeler deki Herin süratle intaç:*. 
hakkında bir süslü soru vardı. Sayın Adale' 
Bakan?, cnu cevaplandırdı. Burada ayrıca gün
dem dışı bir konuşma mevzu olacağı benim tali
dir ülgüıerircin damdadır. Bu itibarla zatıâlini-
ÜC siia vermiyorum. 

ABDUEB4HMAH ŞEEEF LÂÇ (istanbul) 
— Efendim, mahkemelerde işlerin çokluğu de
ğil, gerekçeli kararların yazılması mevzuudur. 
Milleb Meclisine süratle gelmesi icaeeden bir ko
nudur. 

BAŞKAN — imkân gedemiyorum efendim. 
Bakınız, üo arkadaşa süs verdim, buna rağmen 
birçok gruplara mensup arkadaşlar yine şikayet
çidirler. Çünkü tevali ediyor. 

ABDUIUIAHMAIT Ş3EEF LAÇ (İstanbuJ) 
— Hakkıma var. Fakat, bir Başkan bir mir.et-
vekilinc, «:Size Cuma günü sez vereceğim.» der 
do vermezse bu nasıl izah edilir? 

BAŞKAN — Evet efendim, fakat o zaman 
Cebesoy'un Haklan rahmetine kavuşacağ* nı bil
miyordum, Bursa'da sel felâketi olacağını bikri 
yordum ve Sayın Baykan'ın Hindistan seyahatiy
le ilgili Yüco Heyete bir maruzatta bulunacağın" 
bilmiyordum. Bu itibarla size, imkân nisbetinde 
süz veririm, dedim. Mesele bundan ibarettir. 

ABD^mHAIIHAl! ÇSEEF LÂÇ (istanbul) 
— Esbabı mucibe mâloü olabilir, ama başka îv:ı 
naatle, bu arkadaşa sez vermiyorum, demenin; 
kabul etmiyorum. 
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BASK AİT — Sayın Lâc, Başkankğm takdiri-
no mütaallik bir hususta Yüce Heyeti bu kadac 
îıgai ettiğiniz için size bir ihtar cezası veriyo
rum, 

5. — Bâzı komisyonlardan çekilmeler (4/269, 
i/270). 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergeleri 
vardır, okutuyorum. 

Külle i Meclisi Başkankğma 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu Üye

liğinden istifa ediyorum. Gerokini arz ederim, 
I£ P. Nevşehir Milletvekili 

Ali Baran Numancğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Millet Meclisi Başkanbğma 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu üyeliğinden 
istifa ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Çorum Milletvekili 

Hasan Lâtif Sarıyüce 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Maliye Koıiıuıyonu Başka idifhınn, -Çan
ları Milletvekili TaJıir Akman w 11 ruadşınvı 
.'•İ434 ?ayıh T. C. Jihiekİi ^ar^l-fiî iÛMinıriVriıı bârı 
^caddelerinin ekyrui/ihr.cri re 42 zayüı Kami-
rrm birvıci vıaddeniniii :«>n paragrafının Jruld'ird-
rianı hakkındaki knıuı teldq:v.\n, Maliye ce Plân 
h-rmlsyo'idarından reedeeek 5 <:r üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüyiUnıesiae dair tezke
resi (3/829, 2/509) 

BAŞKAN — Geeioi K'j.Tsisyon teşkili, ile % 1 -
11 olarak Maliye Eomisycnp. i'askam ve üyeleri
nin müşterek imzalı bir cııergeei vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Çanları Milletvekili Tabir Akman ve 11 ar-

kadaşmm, 5434 sayılı T. 0. Emeldi Sandığı Ka-
sıununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
il . 8 . 1060 gün ve 42 sayılı Ka-mnun birinci 
uaddesiniıı son paragrafının kaldırılması Lak-
kmda kanun teklifinin, mevzuun lüzum ve ehem
miyeti nazarı itibara alınarak, biran evvel ka
nunlaşmasında fayda mülâhaza edildiğinden, 
rezkâr teklifin havale edilmiş bıüunduğa Mali
ye ve Plân komisyonla:mdan seçilecek 5 er üye-
ien müteşekkil bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine karar verildi. 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 

Çankırı Burdur 
Tahir Akman Faik Kırbaşlı 

Katip 
Bingöl Aydm 

Mehmet E. Gündoğan Nahit Menteşe 
Erzurum Gaziantep 

Gıyasettin Karaca Naşit Sarıca 

1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) • 
işretti cetvelde değişildik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/448; Cumhuriyet Senatosu 1/833) (S. Sayı
sı : 462) 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/449) (Cumhuriyet Senatosu 1/835) 
(S. Sayısı: 463) 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirlei'i İzzet Ok
tay, Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporcuna dair 
Cumhuriyet Sc7iatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 2/581; 
Cumhuriyet Senatosu 2/231) (S. Sayısı: 464) 

BAŞKAN — Gündemin iîdnci defa oya ko
nulacak işler bölümünde yer alan 1, 2, 3 sıra 
numara altındaki açık oylamalarının hepsinin 
birlikte yapılması hususunu oylarında sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üç ayrı kutu sıralar arasında dolaştırılacak 
t ve sonra kürsü önünde bulundurulacaktır. 

Bir saatlik süre içinde görüşülecek iğlere ge
çiyoruz. Saat 15.50. 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büi-

Manisa Tekirdağ 
Mithat Dülge Halil Başol 

Urfa 
Behice Boran 

BAŞKAN — Efendim, önerge ile teklif edi
len Geçici Komisyon kurulması hususunda oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimize geçiyoruz. 

çe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/450; Cumhuriyet Senatosu 
1/834) (S. Sayısı : 465) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
lütfen yerini alsın. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EEOL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Başkan, bu ka
nunun yeniden komisyonumuzda tetkikine ihti
yaç, hâsıl olmuştur. Bu balamdan lıanunun ko
misyona iadesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, hatırhyacağ.-mz üzere, 
tasarı üzerinde 11 arkadaş görüşmüş ve neticede 
Sayın Tekel Bakanının vereceği izahata intiza-
ren müzakere tehir edilmişti. Şimdi Komisyon 
Başkam Sayın Akçal arkadaşımız kanunun yeni 
baltan gözden geçirilmesi zarureti doğduğunu, 
o itibarla komisyona geri istediklerini beyan edi
yorlar. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Tasarı
nın komisyona geri verilmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, mevcut ve kurulacak 
olan teknik okullarda geçici surette yevmiyeli ida
reci ve öğretim üyesi görevlendirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rı raporları (2/151) (S. Sayısı: 297 ve 297 ye 
İnci ek) (1) 

BAŞKAN — Yine bir saatlik süre içinde gö
rüşülecek ikinci ise geçiyoruz. Gündemin Tü
zük gereğince bir defa görüşülecek işler bölü
mümle, birinci sayfanın ildnci sütununda, 1 sı-
rv, numarası altında yer alan iş. 

(1) 297 ve 297 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
tutanağın sorumdadır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Plân Komisyonu Başkanı Sayın ismet Sez
gin'in teklifin öncelikle görülülmesi hakkındaki 
önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işlerin birinci maddesindeki Cumhuri
yet Senatomu Elazığ Üyesi Ceiâl Ertuğ ve 9 ar
kadaşının mevcut ve kurulacak olan teknik 
okullarda geçici surette yevmiyeli idareci ve 
öğretim üyesi görevlendirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin bütün iğlere takdimen ve önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İsmet Sezgin (Aydın) 
Bütçe Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Efendim, teklifin öncelikle gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenüer... Kabul edil
miştir. 

Raporu okutuyorum efendim. 
(Rapor okundu) * 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen ar

kadaşların isimlerini sırasıyla okuyorum. Hay
rettin Uysal, Fahri Uğrasızoğlu, Alil Tokköz-
liü, Sadi Bina/y, Muslibittin Gürer, Hilmi İnce
sulu, Lâtif Aküzüm. 

Yalnız bu arkadaşlardan Sayın Âdil Tok-
özlü 0. H. P. Grupu ad:na söz istemiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Grup 
adına ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal, C. H. P. 
Grupu adına buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN 
UYSAL (Sakarya) — Sayın başkan, değerli 
arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Sayın Celâl Ertuğ ve dokuz arkadaşı
nın, mevcut ve kurulacak olan teknik okulla
rında geçici surette yevmiyefii idareci ve öğre
tim üyesi görevlendirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifiyle, 
kurulacak vo kurulmuş olan teknik okullara, 
yeteri kadar maaşlı idareci ve öğretim üyesi 
bulunamadığı takdirde, Türk veya yabancı 
uyruklu sözleşmeli personel çalıştırılması ve 

yabancı uyruklu Türk öğretim üyelerinin tek 
nik olcularına atanma şartları, nitelikleri, işe 
alınmalarının bir yönetmelikle tesbit edileceği 

hususu öngörülmektedir, ücret olarak da bu 
kanun teklifinde öğretim üyelerine G57 sayılı 
Kanunun öngördüğü göstergeye karşılı!: bir 
maaş ödeneceği gösterilmektedir. 

DeğerCi arkadaşların, esasında genel olarak 
mahrumiyet bölgelerimizdeki teknik okulları
mızın öğretim üyesi sıkıntısı çektiği ve bundan 
sonra kurulacak olan teknik okulların da çeke-
coği bir gerçektir. Bugün Türkiye'de, özellik
le Elâzığ'da 1963 - 1987 öğretim yılında açılan 
teknik okulu öğrencileri, öğrenimlerine İstan
bul Teknik Okulunda devam etmektedir. Bu 
okulun bütün hazırlıkları 'tamamlanamadığın
dan faaliyete geçirilememiş ve öğretmen tâyini 
yapılamamış olduğu bundan 5 - 6 ay önce sor
duğum bir yazılı önergeye, 2 Haziranda Millî 
Eğitim Bakanlığının verdiği cevapta ifade edil
miş bulunuyor. Elâzığ Teknik Okulunun 77 öğ
rencisi olduğu görülmektedir. Bunun yanında 
izmir'de bir teknik okulunum var, bunun 80 
öğrencisi bulunakta, 7 tane öğreten bu teknik 
okulda çalışaktadır. İstanbul Teknik okulunda 
1984 öğrenci, 1G3 de öğretmen var. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, esasında Türki-
yc-'nin bir büyük problemidir; üniversite şehir
lerimizde hocalarımız, öğretim üyelerimiz büyük 
çoğunlukla tabiî o'larak bulunmaktadırlar. Do
ğu illerimizde açılan üniversite ve yüsek okul
lara genellikle öğretim üyesi bulmakta büyük 
sıkıntı çekmekteyiz, öğretim üyeleri mahrumi
yet bölgelerine gitmiyorlar, kolayca gitmiyor
lar. Türkiye'nin bir büyük problemi, sorunu 
burada toplanmaktadır. Esasında bir teknik 
olral açabilmenin ve onu işlotebilmenin elbet
te İd, şartları vardır, öğretim üyesi bulmadan, 
bunun hazırlığını yapmadan, yetiştirmeden, 
gonel bir plân dâhilinde Türkiye'nin çeşitli 
bölgelerinde horhangi bir telmik olculun ku-
îuıması kolay değildir. Bunun için iyi bir araş
tırma, önceden bir hazırlık yapmak lâzım. Biz 
okullar, açarız, kurarız, çokça bu okulların 
açılmasında ve kurulmasında siyasi faktörler 
rol oynar ve sonra öğretim üyesi bulmakta bü
yük sıkıntı çekeriz, işin, bir de bu yanı var. 
Ama bu kanun teklifi iyi niyet/le hazırlanmış 
bir kanun teklifidir. Türkiye'nin geri kalmış, 
z gelişmiş bölgelerinde bilhassa kurulmuş ve 

kurulacak teknik okullarında vasıflı insan gü-
., JÜ ve bu gücü teşkil edecek ehliyetli eleman 
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yetiştirilmesi konusu Türkiye için büyük bir 
önem taşıdığından, Elâzığ gibi ilimizdeki bir 
teknik okullu elbette ki, değerli öğretim üyeleri 
ile beslenmesi şarttır. Bu okul açılmıştır, fakat 
öğretim üyesi sıkıntısı çekmektedir. Böyle bir 
kanun teklifi ile teknik okulların işlemesi, yani 
ek birtakım haklar, tazminatlar, mahrumiyet 
ödenekleri vermek suretiyle oraya öğ-retim üye
sinin celbedilmesi, gönderiümesi kanaatımca 
koüay kolay sağlanamıyacaktır. Çünkü, öğre
tim üyelerini bu gibi bölgelere birtakım mad
di imkânlar tanımak suretiyle göndermek de
ğil, Türkiye'de bu konuda köklü birtakım ted
birler almak suretiyle elimizdeki öğretim üye
si kapasitesini plânlı bir şekilde üniversite ile 
Millî Eğitim Bakanlığının işbirliği esasları içe
risinde bir anlaşmaya vardırarak sevketmek ve 
bu ehliyetli iyi yetişmiş üniversite şehirlerin
deki gücü Doğuda ve çeşitli mahrumiyet böl
gelerinde kurulmuş ve kurulacak olan telıaik 
okullarda değerlendirmek meselesidir. 

Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Cazip 
birtakım imkânlar geçicidir. Bugün kurulmuş 
ve kurulacak olan teknik okullarda görev ala
cak olan sözleşmeli personel çalıştırma duru
munun dâvayı haldedeoeğini sanmıyorum. Daha 
başka birtakım tedbirler almak zorunluğu var
dır. Bu bir. 

İkicisi de, bu geri kalmış bölgelerimizde ca
zibe merkezleri, üniversiteye dayalı, çeşitli 
üniversitelerin açılması ile ona dayalı birta
kım yüksek okulların kurulması mesedesidir. 
Tek başına bir yerde bir teknik okula eleman 
bulmak güçlüğü, ne kadar cazip imkânlar ta
nırsak tanıyalım, Türkiye şartları içerisinde, 
ölçüleri içerisinde kolay halledilebilecek bir 
meseıle değildir. 

Raporlarda bu kanun teklifinin, Anayasa
nın bâzı personel rejimi bölümleri ile çeliştiği, 
ödemelerle ilgili bölümlerinin ise genel muha 
sebe kurallarına uygun olarak tertiplenmediği 
hususunda Bütçe ve Plân komisyonu raporunda 
ifadeler bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; personel rejimi ile 
ilgili birtakım prensiplerle çelişmiş olması ha
kikaten insanı düşündürüyor. 657 sayılı Per
sonel Kanunu, yıllardan beri bir türlü esasları 
itibariyle uygulanamamış bir Kanun olarak 
karşımada durmaktadır. Genel olarak, malî 

hükümleri, diğer bâzı hükümleri tam mâna3İy-
le uygulanmış değildir. Kanun çıkmıştır, bâzı 
malî hükümlerinin dışındaki hükümleri yürür
lükte gibi görülüyor ise de uygulanmamakta
dır. 657 sayılı Kamında birtakım değişiklikler 
yapılacağı ve ona göre belki esas prensiplerin
den bâzüarınm değişikliğe uğratılacağı da dü
şünülebilir. Uygulanmamış bir kanunun genel 
olarak değiştirileceği ham bu gösterge ile, hem 
kat sayılarla, hem de sınıf tüzükleri ile ilgili 
hususlarda değişiklik yapılacağı defalarca ifa
de edilen bir kanuna bağlı olarak, bu kanun 
teklifinin reddedilmesi kanaatimizce mümkün 
değil. 

Elâzığ bir mahrumiyet bölgesidir, buradaki 
toknik okula girmiş olan öğrencilerin de el
bette ki, yetiştirilmesi lâzımdır. Şimdilik Milin 
Eğitim Bakanlığı genel bir plânla Türkiye'deki 
yüksek olmllann ve üniversitelerin Türkiye 
çapında nasıl işleyeceği ve bu üniversite şehir
lerindeki yetişmiş güçken nasıl yararlanacağı 
yo'Iunda karşımıza gelmediğine gire elbette ki, 
açılmış, her türlü noksanları tamamlanmış, yal
nız öğretim üyesisliğinden ötürü çalışamıyan 
bir teknik okulu da, öğrencilerini de İstanbul'
daki teknik okulda öğrenimlerine devam ettir
meye imkân yoktur, ö. II. P. Grupu olarak bu 
kanun teldinni olumlu karşılamaktayız, saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu Adma Sa
yın Hilmi âncesulu. 

G. P. GHUPU ADINA HİLMİ İNCESULU 
:€b:::zı) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; Sayın Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Öelâl Ertıığ ve arkadaşları, zaruri bir ihtiyacı 
karşılamak amaciyle 1064 yılının 2 nci ayının 
25 nci ^\mü bir kanım teklifinde bulunmuşlar. 

Yıl 1063 olduğuna güre demek İd, 3 sene ev
vel teldif yapılmış. Geçen sene gündeme girmiş, 
fakat görüşülememiş, gündeme giren geçen se-
neki Bütçe Encümeni raporunda kanun teklifi 
reddedilmiş ve yine 12 . 12 . 1067 günü. topla
nan Bütçe Karma Komisyona geçen seneki 105 
sayılı raporunu benimsemiş, böylece kanun tek
lifinin reddedilmesinde İsrar etmiş bulunuyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, durum şu: Elâ-
sığ Teknik Okulunun kurulması 1059 yılında 
görüşülmüş, belli edilmiş, 1067 yılında kesin 
şeklini almış, binalara, öğretim üyelerinin ye-
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tiştirilmesine ait kararlar yürürlüğe konulmuş. 
Sene 196P}. Elâzığ Teîmik Okulu halen kendi 
bulunduğu mahalde tedrisata kemaliyle bağla
yabilmiş durumda değil. 

Yine muhterem arkadaşlar, aynı şekilde 8 
sene evvel İzmir'de bir teknik okulunun ku
rulması kararla-şfanlmış. 8 sene müddet geç
miş, oîrul - tekstil mühendisliği bölümü ha
riç - zannediyorum ksmâli ile tedrisata başlı-
yabilmiş değil. Tedrisata başlayanı amanın baş
lıca iki sebebi var; birisi fizikî mekân, bina
lar lâboratuvarlar ve saire. Diğeri de okula 
ruh ve can verecek olan öğretim üyeleri. Fi
zikî mekânı tedrici şekilde ikmal etmek im
kânı oluyor, fakat, asıl okulları gayesine ulaş
tıracak, onlara can ve ruh verecek olan öğre
tim üyelerini bulma-" veya kâfi derecede ye
tiştirmek mümkün olmuyor. Aradan 8 sene ge
çiyor arkadaşlar. Türkiye'nin 8 sene bekleme
ye, bir okulu sistematik bir şekilde tedrisa
ta koyabilmek için 8 sene kaybetmeye taham-
nıülü var mı? Yani, komi hakikaten acı ve üze
rinde ciddî olarak düşünülmeye değer. Bu ih
tiyaç saikası il e olacak ki, Elâzığ Senatörü. 
Doktor Ertuğ bir kanun teklifinde bulunmuş. 
Kanun teklifini Bütçe Komisyonu iki gerekçe 
ile, birisi, 657 say-.lı Kanunla kurulmak istenen 
personel rejimine mutabakatsızbğı bakımın
dan, birisi de. Anayasanın personel rejimi bö
lümleri ile çeliştiği Iralamandan reddediyor. 

Şimdi, öğretmenler için mukaveleli istik-
da,rn mümkün olduğu için, sadece öğretim üye
leri için mukaveleli hizmetin Anayasanın per
sonel bölümü üe, ilgili maddeleriyle çelişeceği 
kanısında değilim. Çünkü, öğretmenler sıfat
ları ve durumları itibariyle diğer personelde:-. 
bir ayrılık taşırlar ve mukaveleli olarak bil
hassa yüksek okullarda ve üniversitelerde is
tihdamı mümkündür kanısındayım. 

Yabanca personele gelince; yabanca per
sonel mukaveleli olarak istihdam için kanun 
çıkarmamıza mevcut sistemimiz içinde lüzum 
yoktur. Millî Eğitim Bakanlığı Maliye Bakan
lığı ile mutabık kalmak suretiyle, her türlü 
yabancı personeli mukaveleli olarak istihdam 
etmek için bulabilirce ve bulduğu zaman da 
dünya standartlarına uygun istedikleri ücret 
seviyesine katlanabilirse, mukavele yapmak 
suretiyle memleketimize getirmek imkanına sa

hiptir ki muhterem arkadaşlar, yabancı per
sonel pek de ucuz çalışacak nitelikte değildir, 
çünkü dünyada bilhassa öğretim üyelerine his
sedilen ihtiyaç çok olduğu için; istihdam se
viyesi, aylıkları bizim zaman zaman ödeme 
takatimizin dışında rakamlara yükselebilmek
tedir. 

Şimdi, Bütçe Komisyonu raporunu benim
sediğimiz takdirde ne olacaktır? Sayan Millî 
Eğitim Bakanımız teşrif ettiler; bugün okulla
rın öğretim üyeleri durumu, sevküidare, ida
reci, bina, alman çocukların okullarda oku
yup okumadıkları konularında gerekli izahat
lar?. verecekleri kanısındayım. Belki biz, Büt-
ço Komisyonunun raporunu kabul ettiğimiz 
takdirde işlemiyen, henüz malî hükümleri yü
rürlüğe girmemiş olan 657 sayılı Kanunun 
personel rejimine getirdiği sistemi bozmamak 
durumunu -gerçekleştirebiliriz, ama hayat art-
makta, okullar öğretim üyesiz, Öğrenciler de 
kifayetsin yetişme durumu ile karşı karşıya
dır. Birim kanun koyucu olarak gerçek gö
revlerimizden birisi de, hayatın akışını ko
laylaştırmak ve onun mutlu olarak artmasını 
vs yücelmesini sağlayıcı tedbirleri almaktır. 
Kanunu, personel rejimiyle Anayasanın per
sonele ait hükümlerine aykırıdır, diye red
detmek kolay Ama yerine getirilmesi lâzraı-
gelen tedbirleri bulup çıkarmak da gerek ida
rînin, administrasycrınn ve Hükümetin, icra-
nm, gerekse Yüce Meclisin görevidir. 

Şimdi, Bütçe Komisyonunun raporunu ka
bul ettiğimiz takdirde bu teîmik okullar yine 
evvelki gibi oluruna bırakılmış olacaktır. Bu 
bakımdan teknik'Millî Eğitim Komisyonunca 
^lüsakere edilip kabul edilmiş olan metinde 
yabancı öğretmenler ve yabancı öğretim üye
leriyle olanlar için lüzum görmem - ama ko
nulmuş metne - diğer maddeleri çıkarmak su
retiyle bir yığın, kabul edip istisna kabu! et
tik, 657 sayılı Kanun çıktığından bu yana ka
bul ettiğimiz bir çok kanunlarla 2aten personel 
rejimini - özür dilerim, düşündüğüm gibi söy-
liyeceğim - delik deşik ettik. Binaenaleyh onu 
mucip sobebolarak kullanıp da bu kanunu red
detmeyi grupumuz uygun görmemektedir. Tek
nik okulların kemaliyle tedrisata devam ede
bilmeleri için lüzumlu, acele tedbirleri almak 
zarureti vardır. Kaldı ki bugün fiilen ücretli 
personel talimatnamesi vardır, istihdam ya-
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pılmaktadır ve ücretli personel talimatname
sinin de on seneye varan tatbikatında kanu
ni mesnedi yoktur. Bu bakımdan Bütçe En
cümeninin raporunun reddedilmesini ve ihti
yaca cevap verecek Celâl Ertuğ ve arkadaşla
rının kanun teklifinin kabul edilmesinin, do-
layısiyle teknik okulların imkâna kavuşturul
masının faydalı olacağa kanısındayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — M. P. grupu adına Sayın Hil
mi İşgüzar. 

Bundan sonraki söz sırası tekrar arz ediyo
rum. Sayın Fahri Uğrasısoğlu, Sayın Âdil. Tok-
czlü, Sayın Şaii Bmay, Sayın Müslihiddin Gü-
re:*, Sayın. Lâtif Aküzüm, Sayın Hasan Ünlü. 

M, P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) —• Sayan Balkan, muhterem arkadaş
lar; Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celjl 
Ertuğ ve doku.? arkadaşının mevcut ve kuru
lacak olan teknik okullarında geçici yevmiyeli 
idareci ve öğretim üyesi görevlendirilmesi husu
sundaki kanun tasarısı üzerindeki M. P. Mec
lis Grupunun görümlerini, çok kısa olmak üze
re, arz etmek istiyorum. 

Memleketimiz Birinci vo İkinci Beş Yıllık 
Plânla gerek öğretim sahasında, gerekse diğer 
sahalarda hedeflerini çizmiştir, plânlı bir şe
kilde kalkınma içerisine girmiştir. Bu bakım
dan memleketimizdeki plân hedeflerinin stra
tejik konusunu iyi bir şekilde isliyebilmek için 
evvelâ tatbikatçı mahiyette yetişecek olan tek
nik okullardaki öğrencilerin iyi bir şekilde 
ele alınması, yetiştirilmesi lâzımdır. Bugüne 
kadar gerek plânlı dönemde olsun, gerekse 
plânsız dönemde olsun, maddi imkândan mah
rum olduğumuz için gereği kadar, bütün, saha
da olduğu gibi teknik okullar sahasında da 
ilgiyi göstermemişizdir. Memleketimiz esasın
da geri kalmış bir memlekettir, her şeyden 
evvel teknik elemanlara ihtiyacı olan bir mem
lekettir. Geri kalmış olan mıntakalarda bu
lunan vatandaşların çocuklarının da okutul
masını sağlamak için Anadolu'nun muhtelif 
yerlerinde açılmış veya açılacak olan teknik 
okullarının öğretim görevlileriyle teçhiz edil 
mesi lâzımvelir. Bu yönden arkadaşlarımızın 
hazırlamış oldukları kanun teklifi yerinde bir 
kanun teklifidir. 657 sayılı Kanunun esprisi 
içinde Anayasanın ruhuna ve memur politika-

[ sının rejim anlayışına aylam idâiasiyle tan-
ıûm edilmiş olan Plân Komisyonunun raporuna 
katılmamız mümkün değildir. Eğer biz bu şe
kilde hareket edersek o takdirde bu açılmış 
olan okulları kapatmak mecburiyetinde ka
lacağız demektir. Kaldı ki bugün tatbikatta 
çeşitli işyerlerinde çalışan teknikerler, tek
nisyenler ve mühendis gibi teknik adamlar yev
miyeli olarak 10195 sayılı Kararname ile çalış
tırılmaktadır. Bu teknik okullarda vazife ala
cak gerek öğretim görevlisi gerekse idareci
lerin bilhassa yevmiyeli olarak mukaveleli bir 
şekilde çalıştırılması uygun olur,' kanatini ta
dıyoruz. Bu bakımdan mahrumiyet mıntakala-
nnda yaşıyan insanların tekrar mahrumiye
t i duçar olmaması, hiç değilse teknik sahada
ki ihtiyaçlammczm karşılanması için, mevcut 
okullarımızın tedrisata devam edebilmeleri 
için, bu kanun teklifini kabul etmek yerinde 
olur. Biz M. P. olarak, arkadaşlarımızın ha
sırlamış olduğu bu kanun tasarısının bir mem
leket, gerçeğini dile getiren, ihtiyaçların gider
mesini sağlayan tedbir olarak kabul ediyoruz. 
ICa1 di ki 657 sayılı Devlet Personel Kanununun 
tatbikatımın tüm olarak, tam olarak ne zaman 
yapılacağı da belli değildir ve personel poli-
'ikası da esasında zedelenmiş, yaralanmıştır. 
Her gün çeşitli kanun tasarılariyle, çeşitli kad
rolar, çeşitli imkânlar yaratılırken kurulmuş 
olan ve kurulacak olan ve bizim için önem taşı
yan teknik okulların öğretim görevlilerine 
bu kanunu esirgememiz gerekir. Bu bakımdan 
Mz kanun teklifinin lehinde olduğumuzu bir 
kere daha beyan eder, hepinize saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Erol 
Yılmaz Akçal, buyurun. 

PLAN KOMİSYONU ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Çok muhterem arka
daşlarım, huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim; 
re eldin esbabı mucibesi komisyonun gerekçe
sinde mevcuttur. Anayasanın 117 nci madde-

I sine aykırı olarak görüyoruz. Bundan başka 
asıl sizlere vermek istediğim izahat; Bütçe 
Komisyonu bu ihtiyacı kabul etmektedir. An
cak, yine teklif sahibi Celâl Ertuğ arkadaşı-

I mazın Millî Eğitim Komisyonuna vermiş bu-
I Umduğu bir kanun teklifi vardır ve bu kanun 
I teklifi Anayasa hükümleriyle çelişme halin-
I de değildir. Personel Kanununa uygundur. Bu 
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teklif dolayısiyle, bu teklifi biliyoruz. Yâne 
ayna şekilde Hükümet bir tasarı hazırlamış bu
lunmaktadır; bu tasanda bütün teknik okul-
lar derpiş edilmiştir. Bunlar Devlet mühen
dislik ve mimarlık akademileri Kanun tasarısı 
halinde yüksek huzurunuza gelecektir. Ko
misyonumuzun bu kanunu reddetmesi sebeple
rine ilâve olarak da, gerekçesine ilâve olarak 
da bu hususları zikretmek istedim, belki mü
zakereleri daha kısa kesebiliriz, diye. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, sizden soru var 
Efendim. 

Buyurun Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

komisyon bu kanun teklifini Anayasanın han
gi hükmüne, hangi gerekçesiyle mugayir bul-
maktadoır, lütfen açıklarlar mı? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Devamla) — Anayasanın 117 
nci maddesi «Devletin ve diğer kamu tüzel 
kişilerinin genel idare esaslarına göre yü
rütmekle yükümlü olduklara kamu hizmetle
rinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler me
murlar eliyle görülür.» ibaresini kullanmak
tadır. Devlet Memurları Kanununun, 657 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasın
da Devlet memurları içerisine almamaktadır. 
Bu sebeple komisyonumuz Anayasa hükümle
rine aykırı telâkki etmiştir. 

BAŞKAN —. Sayın Fahri Uğrasızoğlu. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli üyeler; hâlen memleke
timizde mevcut bulunan ve bundan sonra açı
lacak olan teknik okulların öğretim üyesi ih
tiyaçlarını karşalamak üzere, Elâzığ Senatö
rü Celâl Ertuğ arkadaşımız, bu çeşit okullar
da yevmiyeli personel çalıştırılması hakkın
da bir kanun teklifinde bulunuyor. Şüphesiz bu 
teklif bir zaruretin neticesi olarak Yüksek 
Heyetinize gelmiş bulunuyor. Yevmiyeli per
sonel yetiştirilmesine ihtiyaç olmasaydı böyle 
bir teklifle karşılaşır mıydık? Şüphesiz kar-
şılaşmıyacaktıik. Hizmetin iyi görülmesi bakı
mından ve memleketimizde çok ihtiyaç bulu
nan teknik insangücünü süratle yetiştirmek 
bakımından teknik okularının açılmasına, sa-
yılarınan süratle çoğaltılmasına ihtiyaç var
dır. Hepinizin pek iyi bildiğiniz gibi fen ve 

teknik sahasında çalaşan elemanlarımız bugün 
daha ziyade büyük şehirlerimizde toplanmış 
bulunuyor. Anadolu'da hizmet gören fen ve 
teknik elemanlarından büyük bir kısma da 
özel sektörün hizmetindedir. Binaenaleyh, kamu 
sektörü fen ve teknik eleman bakımından 
kuvvetli değildir. Gittikçe açık vermektedir, 
Binaenaleyh, ihtiyaç duyulan teknik insan gü
cünü karşılamak ve açıkları süratle kapatmak 
maksadiyle fen ve teknik adamlarını süratle 
yetiştirmek için tedbirler almaya, yeni okul
lar açmaya mecburuz. Devlet açmış olduğu 
bu okullarda öğretim üyesi bulamamak endi
şesi içerisinde kavranmaktadır. Maaşı ile, tek
nik personel kendi iş sahası geniş olduğu için 
mahrumiyet bölgelerine gitmek istememekte
dir. Bunu zaruretler doğurmaktadır. X) halde 
hem büyük şehirlerden, hem de imkâna müsaid 
olan bölgelerden teknik elemanları Anadolu'
nun içine doğru yaymak maksadiyle âcil ted
birlere ihtiyaç vardır ve bu kanun benim an
layışıma göre bu ihtiyacı karşılamak üzere 
getirilmiştir. 

Esasında Ertuğ'un teklifi yalnız Elâzığ 
Teknik okulunun ihtiyacına karşılamak üzere 
düşünülmüş iken bu durum Millî Eğitim Ko
misyonunda genelleştirilmiş ve bütün Türki
ye ihtiyaçlarını göz önüne alacak şekilde geniş
letilmiştir. Binaenaleyh; mevcut kanun tek
lifi bir arkadaşın dediği gibi, yalnız Elâzığ 
Teknik Okulunun ihtiyacını karşılamak için 
değil; Türkiye'de mevcudolan ve bundan son
ra çalışması düşünülen bütün teknik okulların 
öğretim görevlilerini karşılamak amaciyle ha
zırlanmıştır. Bizde personel rejimi 657 sayılı 
Kanuna göre birleştirilmek ve bir bütün hali
ne getirilmek istenilmiş ise de çok iyi bildiği
niz gibi, henüz bu hususta başarı sağlanama
mıştır. Binaenaleyh, bu yüzdendir ki, pekçok 
defalar yüksek huzurlarınıza çeşitli personel 
rejimi ile ilgili değişik kanun tasarıları ve tek
lifleri gelmektedir. Sağlık alanında, sosyali
zasyon bölgesi için hekimlerimizin istihdam 
şekli ayrı bir rejimi kapsamaktadır. Dqğu -
Anadolu'da açtığımız Atatürk ve Teknik Üni
versite ve diğer mahrumiyet bölgelerinde bu
lunan fakülteler için buradan çıkarmış bulun
duğumuz birtakım kanun tasarıları, buradaki 
personeli tatmin etmek maksadiyle ayrı bir 
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nitelik taşır. Bunun gibi daha birtakım kanun
ları saymak mümkündür. Binaenaleyh; yevmi
yeli personel istihdamı meselesi seym komis
yon sözcüsünün ifade buyurduğu gibi, Anaya
saya aykırı mıdır, değil midir, mevzuu üzerin
deki fikri açıkça beyan etmek icabederse, be
nim kanaatim odav ki, bunda Anayasaya ay-
kırırlık söz'konusu değildir. Anayasanın yal
nız bir maddesini okumak şüphesiz tatmin edi
ci olmaz. Anayasaya bunun aykırı olmadığını 
ifade eden Anayasanın dlğov hükümlerini ve 
hası ilgili maddelerini de okumakta fayda var
dır. Anayasamızın 49 nol maddesi dsr ki; «Her
kes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürri
yetine sahiptir.» 40 ncı maddenin birinci fıkra
sı bu hükmü ihtiva etmektedir. Binaenaleyh, 
sözleşme hürriyeti Anayasanın şahıslara tanıdı
ğı temel haklardan olduğuna göre, sözleşme ile 
bir personel istediği alanda mükemmelen çalı
şabilir. Ama bunlardan bir kısım Devlet sektö
rünün malı olur, maaşlıdır, Devlet bunları is
tihdam edip etmemekte serbesttir, isterse kul
lanır, istemezse kullanmaz. Fakat kadroda dâ
hil değilse, yani Devlet bütçesinden maaş al
mıyorsa, bir teknik eleman bu okullarda çalış
ma arzusunu izhar ediyorsa, bunun sözleşme 
hürriyetine ve işveren bakanlığın da bununla 
anlaşma yapmasına nasıl mâni olacağız? Bu 
takdirde Anayasanın bu hükmüne bilâkis aykı
rı bir davranış içerisine girilmiş olur ki, sayır. 
komisyon sözcüsünün iddiasına aylan bir dü
şünce olur. 

Ayrıca, Anayasanın 42 nci maddesinin son 
fıkrasında şu hüküm vardır. «Memleket ihti
yaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda vatandaş
lık ödevi niteliği alan beden veya fikir çalış
malarının şekil ve şartları, demokratik esasla
ra.-; uygun olarak kanunla düeznlenir.» O hal
de beden ve fikir işçilerinin çalışma esaslarını 
demokratik usullere göre tesbit etmek mecbu
riyetindeyiz. Demokratik usulo göre tesbitet-
mek *. benim anladığıma göre - iki tarafın da 
karşılıklı olarak rızalarına istinadeden bir me
sele olur. O takdirde vatandaşa dersiniz ki; 
«yok ben senin isteğini göz önünde bulundur
muyorum, idare olarak ben böyle düşünece
ğim. O takdirde Anayasanın bu hükmüne kar
şı gelinmiş olur ki, gene komisyon sözcüsü ar
kadaşımızın söylediğinin aksino bir durum ya
ratılmış olur. 

Bunun dahası da var muhterem arkadaşla
rım; gene Anayasanın 45 nci maddesi: «Devlet, 
çalışanların, yaptıkları işe uygun ve insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağla
malarına elverişli adaletli bir ücret elde etme
leri için gerekli tedbirleri alır» diyor. O halde 
bu madde de açık olarak göstermektedir ki, 
tesbit edilecek olan ücretler ifa edilmekte bu
lunan işin mahiyetine göre düzenlenecektir. 
Buna uygun olması lâzımdır. Fen ve teknik 
sahada bir insan, bir eleman bulamıyorsunuz. 
Çünkü; özel sektörde iken daha uygun, daha 
tatmin edici ücretler buluyor. O halde siz ka
mu hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için bu 
personelden faydalanmak ve binaenaleyh; Ana
yasanın tanıdığı sözleşme hürriyetinden de fay
dalanarak bu personel ile açık olarak sözleşme 
yapmak mecburiyetindesiniz. Nitekim, bizim 
ikinci Beş Yıllık Plânımızın uygulanmasiyle il
gili olan kanunda da Yüksek Heyetiniz pekâlâ 
bilir ki, kamu idaresinde ileri kademeleri işgal 
eden müsteşar, müsteşar muavini genel müdür, 
genel müdür muavini gibi kimselerin özel kabi
liyet ve istidat istiyen bâzı hizmetlere atanabil
meleri için aranılan şartlara ve meslekî kıdemle
rine bakılmaksızın bu makamlara atanabilmeleri 
ve o makamın maaşını almaları imkân dâhili
ne getirilmiştir. 

Bu da başka türlü bir personel rejiminin 
uygulanış şeklidir. Binaenaleyh, 657 sayılı Ka
nunun emrettiği şekilde olmayıp, gene Anaya
saya uygun bir niteliktedir ve 657 sayılı Ka
rıtın, arkadaşlarımızın temas ettikleri gibi, he
nüz yürürlüğe girmediğine ve ne zaman gire
ceği do kesinlikle bilinemediğine göre, bu tek
nik okulları hizmete devamlı acık bulundur
mak ve bu personeli yetiştirmek mecburiyetin
deyiz. 

İşte bunlardan bir tanesi Elâzığ'da gözü
müzün önünde duran acıklı bir manzara ile öğ
retime devam eden teknik okuldur. -Çok iyi bi
liyorsunuz ki, geçen sene öğretime açılmış bu
lunan bu okulda öğretici personel bulunmadı
ğı için öğrenciler İstanbul'a götürülmüş ve 
orada bir yıl müddetle bu çocuklar okumuş
lardır. Fakat bu sene öğrenim üyesi bulunabi
leceği ümidi ile çocuklar Elâzığ Teknik Oku
luna nakledilmişlerdir. 

Durum çok hazindir, halen bu okulda bu
lunan ve ümitle hocalarının gelmesini bekliyen 
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öğrenciler boş durmaktadır. Binaenaleyh; Mil
lî Eğitim Bakanlığı olsun, Hükümet olsun böy
le bir durum karşısında, yevmiyeli personel 
çalıştırmayı öngören bir kanun teklifine, ha
yır diyemez kanaatindeyim. Zira kesin olarak 
iki durumla karşıkarşıyayız; Hükümet bu ka
nun teklifini ya kabul edecektir veyahut da 
Elâzığ Teknik Okulunu bu sene kapatacaktır. 
Bunun ortasında bir yol bulmaya imkân yok
tur. Binaenaleyh ben, burada bulunan Millî 
Eğitim Bakam değerli arkadaşımızın bu kanu
nun aleyhinde bulunabileceğini katiyen sanmı
yorum. Millî Eğitim Komisyonunda, ihtiyaca 
cevap verecek şekilde 657 sayılı Kanunun hü
kümleri de göz önüne alınarak, teklif değişti
rilmiş ve olgunlaştırılmıştır, ihtiyaca cevap ve
recek durumdadır. Bütçe ve Plân Komisyonu
nun görüşü yerinde değildir. (Anayasanın per
sonel rejimi ile ilgili maddeleriyle de çelişme 
halindedir.» diyen beyanları - mazur görsün
ler, kanaatime göre - gerçeği .ifade etmemekte
dir. 

Sonra yine bir endişeleri vardır, Bütçe ve 
Plân Komisyonu ödemelerle ilgili bölümlerde 
genel muhasebe kurallarına uygun olarak ter
tiplenmediği hususunda bir gerekçe ileri sür
mektedir. Halbuki, kanunun dördüncü madde
sinde bu husus tamamen öngörülmüştür. Millî 
Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca kabul edile
cek bir yönetmelikle ödemelerin ne şekilde ya
pılacağı belirtilecektir. Binaenaleyh; Umumi 
Muhasebe Kanunu usullerine göre bu yönetme
lik pek âlâ ayarlanabilir. 

Muhterem arkadaşlarım; sözümü özetliyo
rum. Türkiye'de bilhassa fen ve teknik alanda 
hizmetin icabettirdiği şekilde ve zamanlarda 
özel birtakım rejimler kabul ederek gerekli 
personeli temin etmek mecburiyetindeyiz. Bu
nun aksini düşünürsek bu hem plân hedefleri
ne aykırı olur, hem Anayasanın tanmış oldu
ğu temel haklara aykırı olur. Hem de hizmet 
ihtiyacım içten duyan bir bakanlığın, gelen 
tedbirlere karşı cephe alması gibi bir durum 
da yaratır ve asıl çelişmeyi bunlar teşkil eder. 
Binaenaleyh, bu kanun teklifinin kabulüne ve 
bir müddet uygulanmasına şiddetle ihtiyaç 
vardır. Sayın Millî Eğitim Bakanlığının bunun 
aksini düşüneceğini kabul etmiyorum. 

Benden evvel konuşan bâzı sözcü arkadaş
larımız da müspet mütalâada bulunduklarına 

— 275 

göre, Yüksek Heyetinizin oyunu müspet yolda 
kullanmasını ve bu teknik okullara devam 
eden çocuklarımızın öğretim üyesiz bırakılma
ması için yardımlarınızı esirgememenizi istir
ham eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, görüşülmekte olan 
konu ile ilgili iki önerge verilmiştir. Sayın 
Selâhattin - Hakkı Esatoğlu ve aym zamanda 
Nermin Neftçi kanunun Anayasa Komisyonun
da Anayasaya aykırı olup olmadığının incelen
mesini istemektedir. 

Buna mukabil komisyon teklifi geri iste
mektedir. 

En aykırı teklif komisyonun teklifi olduğu
na göre önce bunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin komis

yonumuza havale edilmiş bulunan aym mev-
zudaki Sayın Celâl Ertuğ'a ait bulunan kanun 
teklifi ile birleştirilmek üzere komisyonumuza 
havalesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu adına 
Bize 

Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, siz? 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Ko

misyon teklifinin lehinde. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, zatıâliniz? Siz 
de lehinde. 

Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa

yın arkadaşlarım; çok kısa arz edeceğim. Bi
raz evvelki müzakerelerden hemen anlaşıldığı 
üzere, ele aldığımız teklif birtakım hukukî te
reddütlere sebebolmakla kalmayıp hizmetin ica
bım ifaya da imkân vermesi noktasından ger
çekten tereddüdedilmeye değer bir vaziyet ih
das etmektedir. Bunu anladığı için olacak, yine 
Celâl Ertuğ arkadaşımız daha yapıcı bir ka
nun teklifi hazırlıyarak Yüksek Meclise sun
muştur. Bu teklif Millî Eğitim Komisyonunun 
gündemindedir. Hiç şüphesiz müzakere mev
zuu olmadığı için teferruatım arz etmiyeceğim. 
Fakat oylarınıza müessir olacak şu noktayı 
söylemek isterim: Bu ikinci teklif mevzuatımı
za uygunluğu bakımından olduğu kadar hiz
meti gerçekten ıslâh edebilecek daha yapıcı 
hükümleri ihtiva etmektedir. O halde daha sa-
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lîm bir tedvine imkân verilmek üzere lütfedip 
komisyonun önergesini kabul buyurursanız Yü
ce Meclis daha yapıcı hareket etmiş olacaktır 
ve daha iyi bir kanun tedvinine imkân vere- . 
çektir. Teşekkür ederim. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ünlü önergenin aleyhin
de, buyurun. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlarım, demin burada meselenin üzerinde 
uzun uzadıya fikirlerini beyan eden arkadaş
larımız, meselenin Anayasaya aykırı olmadığı
nı ve hükümlerini açıklamak suretiyle beyan 
ettiler. Ben de aynı kanaatte olmakla beraber, 
bir meselenin Anayasaya aykırı olup olmadı
ğı hususunun tartışılması Yüksek Heyete aidol-
makla beraber, bu durum burada açıklandığı
na göre ve bu konunun demin Fahri Uğrasız-
oğlu arkadaşımızın beyan ettiği gibi çalışma 
ve sözleşme hürriyetine aykırı olmıyan ve bil
hassa Anayasanın bu hükmünü gerçekleştiren, 
aynı zamanda gerek Anayasanın gerekse plâ
nımızın öngördüğü bölgeler arasındaki dengeyi 
sağlamak hususunda konulan tedbirleri ger
çekleştiren bir hüküm ve bundan maada, bu
gün tatbikatı yapılan sosyalizasyonda çalışan 
elemanlar sözleşmeli olarak çalışmakta ve ha
len Devlet dairelerimizde çalışan, fakat aynı 
branştan mezun olan birçok memurların ve 
mütehassısların bir kısmı sözleşmeli, bir kısmı 
da maaşlı olarak çalışmaktadırlar. Anayasa
mızın... 

BAŞKAN — Sayın Hasan ünlü, bir dakika
nızı rica edeyim, bir açıklama yapmama mü
saade edin efendim. 

Komisyon, teklifi Anayasaya aykırılık yö
nünden tetkik etmek üzere geri istemiyor. Sa
yın Celâl Ertuğ arkadaşımızın bu mevzuda 
yapmış olduğu başka bir teklifle birleştirile
rek yeniden tetkik etmek üzere geri istiyor. 

HASAN ÜNLÜ (Devamla) — Efendim, bu 
sebeple, demin izah ettiğim hususları nazarı 
itibara alarak, komisyonun bu anda vermiş bu
lunduğu önergede gerekçe olarak göstermiş ol
duğu ve Celâl Ertuğ'un vermiş olduğu diğer 
bir teklifle birleştirerek görüşmeyi arzu etme
si de bence yerinde olmamakla beraber, sadece 
bu işi geciktirmek ve bu anda Bütçe Komisyo
nunun vermiş bulunduğu kanaat üzerine bu 

teklifin reddini sağlamak için bu önergeyi ve
riyor ve bu tekrar görüşülmeye gönderildiği 
takdirde, bu kanun teklifinin tekrar huzuru
muza getirilmesi güç olmakla beraber ve Elâ
zığ Teknik Yüksek Okulunda bu anda öğrenci 
alarak bulunan birçok kimselerin öğretim üye
lerinden mahrum olacakları gibi, bu müessese
deki tedrisatın da yürütülmesi güçlüğü ortaya 
çıkacaktır ve başta Hükümet bu zorluğu çeke
cektir. 

Benim tek temennim odur ki, Sayın Millî 
Eğitim Bakanının şimdiden bu güçlüğü hisset
mesini ve ileride bu güçlüklerle karşıkarşıya 
gelmemesi hususunda Komisyonun bu anda 
vermiş olduğu önergenin de aleyhinde bulun
masını dilemektir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, önerge lehin
de, buyurun. 

Efendim, sonradan gelen arkadaşların, de
vam etmekte olan açık oylamalar için oy kul-
"" anmalarını rica ederim. 

ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem ar
kadaşlarım; komisyon birhayli tartışmadan 
sonra teklifi geri almaktadır ve bu isabetli 
bir yoldur. Zira bir konunun Anayasaya aykırı 
olup olmadığı hususunda bir teknik komisyon 
olarak Anayasa Komisyonunun karar vermesi 
icabederdi ki, komisyon bunu düşünmiyerek 
konuyu reddetmiş ve Anayasa yönünden red
detmek suretiyle huzurunuza getirmiştir. 

Şimdi, yeni bir teklifte bulunan Celâl Er
tuğ arkadaşımızın diğer bir teklifiyle birleştir
mek üzere geri aldığına göre, ben teklifin geri 
alınması lehinde olduğumu belirtir ve komis
yonda yapılacak görüşmenin bu konularda in
celenmesi icabettiği takdirde, Anayasa Ko
misyonuna havale edip, oradan alacakları bir 
karar ile birlikte Meclisin Umumi Heyetine ge
tirmelerini diler ve komisyona teklifin gerive-
rilmesinde oy kullanılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun önerge
si veçhile Sayın Senatör Celâl Ertuğ ve dokuz 
arkadaşının kanun teklifinin komisyona geri-
verilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir saatlik süre dolmuştur. 
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6. — Türk Parası Kıymetini Koruma hakkın
daki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/422) 
(S. Sayısı : 458) 

BAŞKAN — Sayın Hükümetin ve ilgili ko
misyonun yerini almasını rica ederim. 

Efendim, tasarının görüşülmesine başlan
mıştı. Tümü üzerinde arkadaşlar görüşmüş
lerdi. 

Şimdi söz Sayın Abdülbâri Akdoğan'mdır.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Karcı. 
ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; eski Roma'da heykellerini 
yaptırmak istiyenler heykeltıraşlara gider, önce 
büstlerini yaptırırlardı ve orada hazır gövdeler 
bulunurdu. Beğendikleri gövdelere yaptırdık
ları büstleri yerleştirir, bu suretle heykellerini 
yaptırmış olurlardı. 

Geçen birleşimde, söylemediğimiz bir şeyi 
söylemişiz gibi başlangıçta tahrif ederek ve 
sonra da tahribe girişerek bu kürsüden konuşan 
Sayın Coşkun Kırca tıpkı bunun gibi, her göv
deye uyan bir baş durumunda konuştu. Sos
yalist Yön dergisinin birinci sayısına imza atar, 
Halk Partisinin ortanın solundaki politikasını 
savunur ve sonra Halk Partisinin ortanın so
lundaki politikasına karşı çıkarak bir başka 
sağ politikayı savunur. Tıpkı Roma'daki hey
keller gibi, her gövdeye uyar baş durumunda. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, sizden istir
ham edeceğim, şahsi sataşmaya kaçan bir ko
nuşma yapmayın efendim. Nitekim Sayın Kır
ca da böyle bir şey söylemedi. 

ALİ KARCI (Devamla) — Sayın Başkan, 
bunu söyleyişimin sebebi, bizim söylemediği
miz bir şeyi söylemişiz gibi kabul ederek cep
heden hücuma geçmiş olmalarıdır. Yani önce 
tahrjf, sonra tahrip. 

BAŞKAN — Onu tavzih etmek hakkınız, 
ama sataşmayın. 

ALİ KARCI (Devamla) — Sayın milletve
killeri; meydanda 1567 sayılı Kanunun yerini 
tutacak bir kanun bulunmadığı bir gerçektir. 
Bu kanun, yenisi gelmeden ortadan kalkmıya-
cağına göre, yapılacak iş, bu süreyi kısa tut
maktır. Bu suretle Hükümeti harekete geçir
mek Meclisçe mümkün olabilecektir. Daha 

önceki birleşimde okuduğumuz, iki yıl önceki 
tutanaklarda görüldüğü gibi, bütün konuşma
cılar zamanın uzatılmasının aleyhinde konuş
muş, Hükümetin bu süre içinde yeni bir kanun 
getireceğine olan inançlarını belirtmişlerdi. 
Ama, görüldüğü gibi aradan iki yıl geçtiği hal
de, Hükümet yeniden iki yıl uzatma talebinde 
bulunmaktadır. Kambiyo Denetleme Kanunu 
Meclise sevk edilecek denmektedir. Tıpkı iki 
yıl önce olduğu gibi. Daha önceki yıllarda yi
ne aynı şeyler söylenmiş ve kanun hepinizin 
bildiği gibi 13 kere bazan bir, bazan iki, ba-
zan üç yıl şeklinde uzatılmıştır. Şimdi Büyük 
Meclisten ricam - bir önerge verdim, uzatılma
sının altı ay olması şeklinde - bu önergem le
hinde oy kullanmalarıdır. Bu halde verdiği sö
zü yerine getirmiyen Hükümete tutumunun ay
kırılığı hatırlatılmış ve Kambiyo Denetleme Ka
nununun altı ay içerisinde çıkarılması sağlan
mış olacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Coşkun Kırca, buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Pek muihterem arkadaşlarım; Sa
yın Ali Karcı'nm mensubolduğu grupun hatip
leri karşılarındakilere tecavüz etmek suretiyle 
toplıyabilecekleri kanısındadırlar. Esasen mat
buatta da güttükleri taktik de budur. Yalnız 
kendilerine, bana burada bâzı açıklamalarda 
bulunmak fırsatı verdikleri için teşekkür ede
rim ve bu gibi şahsi saldırma taktiklerinden bi
zim çekinecek en ufak bir tarafımız olmadığın
dan dolayı, zannederim ki, biraz evvel aynı sa
det dışına çıkarak şahsıma yaptıkları tarizler
den kendileri kârlı çıkmıyacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bundan evvel
ki konuşmamda bir yandan Ahmet Dallı Beyin, 
bu kanunun müddetinin uzatılmasının aleyhin
de bulunuşunu, hangi gerekçe ile olursa olsun, 
ne derece memleket gerçeklerine aykırı oldu-
duğunu söylerken, öyle sanıyorum ki, Ahmet 
Dallı Beyin bu muhalefet şerhimi yazarken ken
disine ilham verdiği iktisadi doktrinin tam kar
şısında bir doktrinin sâliki olduğunu iddia 
eden bir partinin bir mensubunun burada, velev 
Hükümeti sıkıştıralım da bir kanun getirsin 
diye, bu kanunun müddeti sadece altı ay olsun, 
binaenaleyh altı ay içerisinde çıkarsa çıkar, 
çıkmazsa çıkmaz görüşünü savunmasını, aslında, 
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memleket gerçekleri ile olduğu kadar, kendi 
partisinin sâliki olduğu doktrinin anahatlan 
ile de kabili telif olmadığını göstermeye ça
lışmıştım. Meğer ki kendileri altı ay içerisin
de bu kanun nasıl olsa gelip Meclisten çıkmaz, 
mevcut kanun da ilga olur, bu suretle piyasa 
hayatı tam bir keşmekeş içerisine girer diye 
düşünmüş olabilirler. İşte belki o zaman kendi 
siyasi stratejilerine uygun bir taktiği buraya 
sermiş olurlar. Onu bilmem. Kendilerine bir 
niyet muhasebesini yapmak istemiyorum. Fa
kat bizatihi burada söyledikleri sözler, her ha-
lükârka, dış ticaret ve dış tediyelerin asgarisin
den Devlet tarafından düzenlenmesi fikrini red
detmemesi gerekenlerin nasıl olup da bu ko
nuda bizlerden daha geride kaldıklarını dü
şünmeye değer bir vakıa olarak zikretmek is
terim. Ve bunu daha önce de zikrettim, zik
rederken de belirttim ki, memleketin gerçekle
rinin doğru tahlili -kendilerine ne kadar bi
limsel sıfatını takmak isterlerse istesinler - her 
halükârda modası pek geçmiş birtakım zıt dokt
rin tartışmalarından çıkarılabilecek bir sonuç 
olamaz. 

Ben bunları söylemiştim. Kendisi buraya 
gelip belki de bütün bu konulan daha etraflı 
bir şekilde bizimle tartışma fırsatını bulabilir
di, fakat şahsi tarizlerde bulunmayı tercih 
etti. 

Muhterem arkadaşlarım, Yön Dergisini çı 
karmış olan zat ile ben bundan önce mensup 
bulunduğum partinin araştırma bürosunda ve 
Kurucu Mecliste senelerce beraber çalıştık. Ken
disiyle fikir beraberliği içinde olduğum ve fi
kir ihtilâfı içinde olduğum hususlar vardır 
Kendisinin, bugün çok geniş bir mânasiyle Tür
kiye sosyalistlerinden bahsedildiği zaman, maa
lesef niyetleri bakımından, üzülerek söylüyo
rum, aynı şeyi söyliyemem, faJkat kafa çapı ba
kımından pek çoklarından daha üstün olduğu
nu burada açıkça söylemek mecburiyetindeyim. 
Zaten Doğan Avcıoğlu bu üstünlüğünü biraz da 
yaptığı tahlilleri, 19 ncu asırdan kalma, modası 
geçmiş birtakım kavramlara dayamasından de
ğil, fakat Keynes'in vaz'etmiş olduğu tahlil me
totlarını ve kavramlarını kullanan, aynı neti
celere varmak suretiyle değil, ama o kavram ve 
metotları kullanan moda iktisat teorisinin tah
lillerini yapmak suretiyle, sizlerden bâzı ba

kımlardan daha üstün bir kafa çapma maliktir, 
denilebilir. 

Yön Dergisinin birinci sayısında çıkan bil
diri de böyle bir bildiridir. Yön Dergisinin 
birinci sayfasında çıkan bildiriyi dikkatle okur
sanız bu bildiride; bırakalım bütün üretim 
araçlarını kamuya mal etmenin, fakat topluma 
maletmenin dahi, lâkırdısının dahi edilmediğini 
görürsünüz. Bu bildiri Türkiye'nin birtakım 
meselelerini az gelişmiş bir memleket ekonomi
sine eğilen literatürün ışığı altında tahlil eder 
ve bâzı meselelerde sizlerin beğenmediğiniz, 
Batılı sosyalistlerden olduğu kadar, Batılı libe
rallerden de ilham aldığını söyliyen bir bildi
ridir. Bu bildiride, Batıda dahi bugün sosya
list partisi olarak, demokratik sosyalist partisi 
olarak kayda değebilecek partilerin programın
da raslanan ve sosyalist partileri diğer parti
lerden ayıran fârik vasıflarda tekine dahi Tas
lamazsınız. Mühim olan şey muhtevadır. 

Yön Dergisi sonra söyle yapmış; beyefen
diler ben Akis Mecmuasına da yazı yazdım, 
muhterem zat ile olan bugünkü ihtilâflarımın, 
o zamanki ihtilâflarımın ne olduğu belli, Forum 
Mecmuasının kurucularından sayılırım; Forum 
Mecmuasının bugünkü şekliyle bir ilişiğim var 
mı? Çok üzülmüşümdür, Yön Mecmuasını çı
karan insanlar çapındaki insanların bilâhara 
sizler tarafından dahi tepeden inmeci diye it
ham edilecek hale gelmiş olmalarına, ama bun
lardan ben mesul değilim. 

Size gelince Sayın Esatoğlu Grupunuzu it
ham etmiyorum, Yön Mecmuasını savunmak 
istiyorsan Yön Partisi, kurar buraya çıkarsınız. 

SELÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Ne alâkası var? 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
'Devamla) — Bana çattılar da cevap veriyo
rum. Şahsıma karşı tariz vâki olduğu zaman, 
şahsıma karşı tarizleri cevaplandırdığım vakit, 
bunu hakkım olarak kabul edip lütfen sinfrlsri-
nize hâkim olmalını biliniz. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, bir dakikanızı is
tirham edeyim. 

Size bir sataşma vâki oldu, buna cevap ver
mek elbette ki hakkınızdır. Aı?cak çok istirhamı 
^deceğim, bu cevabı mümkün olduğu kadar kısa 
keserek, Türk parası kıymetini koruma hakkın
daki Kanun üzerine avdet edin, lütfen, istirham 
edeceğim efendim. 
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COŞKUN KIRCA (Devamla) — Ken
dimi savunmak bakımından, yapılan itha
mın bütün mesnetlerini açıklamakta, (C. 
H. P. sıralarından, «Grup adına konuşuyor
sun» sesleri) grup adına veya değil, bütün bun
lar, bütün bu ithamlar aynı zamanda grupumu-
za karşı yapılıyor. Bir hesabınız varna görüle
cek beyefendi, son zamanlarda kendi partiniz 
içinde, onları görünüz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmiyelim. 
SELÂHATTÎN HAKKI ESATOGLU (Nev

şehir) — Sizin hesabınızı gördük. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Sizin hesa

bınız da ondan sonra görülmeye başlandı galiba. 
BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, lütfen hatibe 

müdahale etmeyin. 
G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'de birtakım cereyanlara sonradan sa-
hibolan, daha evvel sahibolup da yavaş yavaş 
kendisini ortaya vuran birtakım insanlara ras-
lıyoruz. Mühim olan nokta; bir insan bir fikir 
söylediği zaman, o fikir doğru mudur, değil mi
dir, medeni insanların g'özü ile hiç kimseye ak
sine bir delil elimizde mevcııdolmadığı vakit, 
niyet muhasebesi bakmadan, bütün bunları mü
talâa etmek, daha sonra eğer iştirak edemediği
ni;? fikirlerle karşılaşır iseniz bu fikirlere işti
rak ettiniz mi, etmediniz mi; bunu sormak lâ
zımdır insanlara. 

Şimdi şu Mecliste bulunan bütün zevatı, zat1 

devletinizi de beyefendi, davet ediyorum, şura
da, yalnız bendeniz değil, grup adına konuştu
ğum için Güven Partisi kurucularının daha ön
ceki savundukları fikirlerle bugün savunduk
ları fikirler arasındaki farklılıkları, böyle umu
mi lâkırdılar ederek değil, şurada şöyle demiş, 
burada böyle demiş değil, vesikaları getirerek 
bir tartışalım, burada veyahut başka bir yerde. 
Kârlı çıkmaksınız beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Kırca itham grupunuza 
matuf değildir. Sizin şahsınıza sataşma vâki 
oldu. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Beyefendi bu kadar sözümü kes
meyiniz, kendimizi elbette savunacağız. 

BAŞKAN — Sadet dışına çıkıyorsunuz ama; 
kendinizi savunurken... 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Sadet dışına da çıkmıyorum, sa

det dışına çıkıldığı zaman eğer şahsa tecavüz 
vâki olmuşsa her hal ve kârda ona cevap ver
mek en basit bir haktır. 

BAŞKAN — Ama, grupunuza bir sataşma 
olmadı, Sayın Kırca, ben bunu hatırlatmak isti
yorum zatıalinize.... 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Efendim, yapılan sataşma, mahi
yeti itibariyle sabahtan akşama kadar grupuma 
orada burada yapılan sataşmalardan farklı de
ğildir. Kaldı ki, geçen konuşmamı bendeniz gru-
pum adına yapmış idim. 

Ortanın solu hakkında söylediklerinize ge
lince; kısaca buna da temas etmek mecburiye
tindeyim. Bizler muhteva olarak hangi fikirleri 
savunmuş isek, yazılı vesikalarımızda da, beyan
larımızda da bu muhtevanın dışında hiçbir fikri 
savunmuş değiliz ve o muhtevanın içinde her 
fikri savunmaya da devam etmekteyiz. Muhte
va ile ilgiliyiz, sloganlarla ilgili değiliz. Fikir
lerimizi halka, anlıyacağı, hoşuna gideceği dille 
anlatmayı tercih ediyoruz ve muhteva ile ilgi
lenmeyip, sloganlar üzerinde tepinmeyi de en- ' 
tellektüel bakımından kifayetsizlik addederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk parası kıy
metini koruma hakkındaki Kanun yesilesiyle 
grupumun görüşünün Hükümet tasarısının gö
rüşü istikametinde olduğunu, daha evvel delil-
bri ile beyan etmiştim. Kısaca beyan edeyim 
ki, bugünün dünya şartları ve memleket şart
ları içinde yalnız kamu teşebbüslerini değil özel 
teşebbüsleri de memleket içinde inkişaf 
ıder halde korumak istiyorsak, bu 
Tibi yetkileri Hükümete vermekte devam 
edeceğiz. Yeni gelecek olan kanun muhte
meldir ki, mevcut yetkilere bâzı yenilerini ek-
liyecek ve kanun metninde mevcut, ezcümle ce
zai bâzı hususlarda yer alan kanun tekniğine 
aykırı maddeleri düzeltecektir. Her hal ve kâr
da bu yeni kanunun gelmesini beklesek dahi, 
verilmiş olan ve'bugün bu kanunun uzatılması 
ile verilmesi düşünülen yetkilerden daha azını 
Hükümete verecek değiliz. Böyle olunca, müd
deti uzatmakta hiçbir mahzur olmadığı gibi, 
müddeti daha az bir süre ile uzatmakta da hiç
bir ciddî gerekçe mevcudolamıyacağı aşikârdır. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı sizin, Roma'-
lıların heykel misali, bizim 15 kıymetli dakika
mıza mal oldu. 
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Efendim kifayet önergesi gelmiştir, okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
Türk parası kıymetini koruma Kanununun 

değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin tümü 
üzerinde gereği kadar konuşulmuş ve durum 
tavazzuh etmiş olduğundan müzakerenin kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Faik Kırbaşlı 

BAŞKAN — Efendim, komisyon VG Hükü
met olarak görüşecek misiniz? -

MALÎYE BAKANI CÎHAT BÎLGEHAN 
(Balıkesir) — Hayır, lüzum yok efendim. 

BAŞKAN — Kifayeti oyhyacağım. 
Kifayeti kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil> 
mistir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi-
* yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum : 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 1567 
sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına 

dair Kanun 

Madde 1. — Türk parası kıymetini koru
ma hakkında 1567 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinde yazılı olup 9 . 2 . 1966 tarihli ve 723 
sayılı Kanunla uzatılmış bulunan süre, bitimi 
tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. 

Madde ile ilgili bir değişiklik önergesi var
dır, önergeyi okutuyorum : 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun birinci madde

sinin aşağıda yazılı olduğu üzere değiştirilme
sini arz ve teklif ederim, saygılarımla. 

Adana 
Ali Karcı 

Madde 1. — Türk parası kıymetini koru
ma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinde yazılı olup 9 . 2 . 1966 tarihli ve 723 
sayılı Kanunla uzatılmış bulunan süre bitimi 
tarihinden itibaren altı ay daha uzatılmıştır, 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Önergeyi ko-
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

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

Üçüncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

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

Kanun tasarısının tümü üzerinde, lehte, 
aleyhte söz istiyen?.. 

Bulunmadığına göre kanun tasarısının tü
münü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7. •— 1967 kalkınma istikrazı hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/391) (S. Sayısı : 450) (1) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve komisyon 
yerinde. 

Maliye Bakanının öncelik önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin V. kısmının (B) bölümünün 3 ncü 

sırasında yazılı «1967. kalkınma istikrazı hak
kında» kanun tasarısının gündemdeki bütün 
konulara takdimen öncelik ve ivedilikle görü* 
şülmesini arz ve teklif eylerim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Efendim, tasarının öncelikle 
görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 450 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde iki arkada? söz i« 
tomiştir; Sayın Nuri Kodamanoğlu ve Sayı: 
Ahmet Tahtakılıç. Bundan ayrı olarak, Sav '̂ 
Faik Kırbaşlı ve C. H. P. Grupu adına Sayın 
Şefik İnan şimdi söz istemişlerdir. 

Sayın Şefik İnan, C. H. P. Grupu adına bu
yurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; bu kanun, evvelce 1967 bütçe Kanu-
nuyle verilmiş bulunan bir yetkinin kullanıl
masını amaç .edinen bir uygulama kanunudur. 
Nitekim, 1967 bütçe Kanununun 3 ncü mad
desi Hükümete 500 milyon lira tutarında 
bütçe ihtiyaçları için bir iç istikraz yapma yet
kisi vermiştir, işte bu kanun bu beş yüz milyon 
liralık istikrazın nasıl yapılacağı, tahvillerin 
tabi olacağı işlemler ve avantajlerı tesbit et
mektedir. Bu bakımdan tamamen bir uygulama 
bir rutin kanunudur. Yetki esasen büyük Mec
lis tarafından verilmiştir. 

Ben sadece bu istikrazın oportinitesi üze
rinde durmak istiyorum. Zira bilirsiniz mem
leketimizde iç istikrazın başlıca müşterisi ban
kalardır. Bunlar da çok defa gönüllü müşteri
ler değildirler. Fakat yapılan iç istikrazların 
fiiliyatta gönüllü olsun veya olmasın başmüş-
terileri bankalanmızdır. Nitekim gerekçeye 
göz attığımız zaman, 1966 kalkınma istikrazı
nın yedi yüz milyonluk bir istikraz olduğu, 
bunun 322 milyon lirasının bankalar tarafın
dan alındığı, 292 milyon lirasının resmî mües
seselere verildiği, 85 milyon lirasının yani sa
dece % 12 sinin özel şahıslara satıldığı yazılı
dır. Bu istikrazın da akıbeti bundan farklı ol-
mıyacaktır. 

Yalnız, bankalarımızın şu sıradaki likitide 
sıkıntıları göz Önüne alınırsa bu istikraz za
man bakımından oportin sayılamaz. Ama ev
velce verilmiş bir yetkidir. Hükümet kullan
mak istiyor. Bahis konusu olan kanun arz et
tiği gibi bir uygulama kanunudur, bir rutin 
kanunudur. Başkaca denilecek bir şey yoktur. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Coşkun Kırca, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 1967 
bütçesi açığının bir kısmının karşılanması 

^naksadiyle sevk edilen bir kanun tasansiyle 
rarşı karşıyayız. Sayın Şefik İnan'ın da de
likleri gibi, bu tasanlar öteden beri rutin ha

line gelmiştir, doğrudur. Gerçi biraz sonra arz 
adeceğim gibi bir rutinin birtakım önemli mah
zurları da yok değildir. Fakat yine de bütün 
m mahzurlara rağmen bu istikrazın akdedil-
nesi imkânını selbetmek, mevcut şartlar için
le bu rutinin devam etmesine nazaran daha da 
:ararlı olabilir. 

Bunu böylece belirttikten sonra, daha önce 
3ayın inan'ın temas ettikleri, bu istikrazların 
iuskripsiyondan ziyade bankalar eliyle karşı
lanmasının bâzı şartlar gerçekleştiği takdir
le, her zaman değil, pek de ortodoks neticeler 
loğurmıyabileceği ihtimaline Hükümetin dik-
:atini çekmek isteriz. Türkiye'de halen kon-
joktürdeki artış malî otoritelerimizin dikkati
ni çekmesi gereken bir ciddiyet arz etmeye 
jaşlamıştır. Bu sebeple istikrazlar akdedilir
ken bunların banka sistemi vasıtasiyle yara
nılacak para yoluyle karşılanmasının mahzur-' 
lan üzerinde, mevcut konjonktür içinde, Hü
kümetin durmuş olması gerekeceğini belirtmek 
sterim. Bunu belirttikten sonra daha önemli 
/e kalkınma plânının da tatöikatiyle ilgili bir 
konuya temas etmek istiyorum. 

Birinci Kalkınma Plânının olsun, İkinci 
Ilalkınma Plânının olsun temel amaçlarından 
jir tanesi Türkiye'de bir sermaye piyasası kur
maktadır. Bu rutin haline gelmiş istikraz ta
lanlarının bâzı hükümleri bir sermaye piyasa
sının eşit şartlar içinde işlemesine engel ola
bilecek mahiyettedir. İstikraz suskripsiyon vo
liyle yapıldığı ölçüde özel bir kısım fonlann 
kamuya intikali mânasına gelir. Fakat Devlet 
ve Hazine kefaleti altında benzeri istikrazları 
yapan kamu kuruluşlan eğer bu parayı temin 
edebilmek için özel tahvil çıkaran müessese
lerin temin ettikleri şartlardan daha üstün şart
lan, onlan aynı şartlara gelmeye teşvik etmek 
söz konusu olamıyabileceği şartlar içinde vaz'-
edersek, o zaman sermaye piyasasının eşit şart
lar altında işlemesi hattâ (kurulabilmesi güç
leşir. Ezcümle, vergi muafiyetlerini bu arada 
zikretmek lâzımdır. Devlet istikraz tahvil
leri vergi muafiyetinden istifade ettiği öl
çüde sermaye piyasasında diğer tahvillere na
zaran bâzı imtiyazlardan faydalanma durumun
da olacaktır. Bunun sermâye piyasası mefhu-
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mu ile bağdaşması mümkün değildir. Devlet 
âmme otoritisini kullanarak bir şeyi vergi
den muaf tutmak veya tutmamak imkânına 
sahibolduğuna gör®, kendi tahvillerini vergi
den muaf tutunca o zaman sermaye piyasa
sındaki sermaye akımı, sermaye üssü üze
rinde kendi lehinde birtakım imtiyazlar ya
ratmış olur. Eğer sermaye piyasasını kurmak 
Birinci Kalkınma Plânında olduğu gibi İkinci 
Kalkınma Plânında da temel amaçlardan bi
risi ise, Devletin çıkaracağı istikrazların şart
larının teşvik ve sair bâzı istisnai ahval ha-
ricolmak üzere bu gibi imtiyazları Devlet le
hine yaratır mahiyette olmaması iktiza eder. 
Bu itibarla muhterem Hükümeten, sermaye pi
yasasının kuruluşuna dair çok önce, geçen dö
nemdeki iktidarlar tarafından hazırlanmış, 
zannediyorum Sayın înan'm Maliye Bakan
lığı zamanında hazırlanmasına başlanmış olan 
kanun tasarısı ilgili komisyonlardadır, bu kanun 
tasarısının biran önce kanunlaşmasını temin et
mesi için ayrıca gayret göstermesini ve bu tasa
rı kanunlaştıktan sonra da Devlet istikrazla
rının şartlarını genellikle sermaye piyasasının 
serbest rekabete dayanan bir piyasa olması 
vasfına aykırı şartlardan yavaş yavaş da olsa 
temizlenmesini ve bu yola girmesini temenni 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu. 
NURÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Va_* 

geçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Saynı Ahmet Tahtakılıç... Yok. 
Sayın Faik Kırbaşlı. 
FAİK KIEBAŞLÎ (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletevkilleri; huzurunuza getiril
miş bulunan kanun tasarısı bilindiği üçere 1967 
yılı Bütçe Kanununun üçüncü maddesinde büt
çenin gelirleriyle giderleri arasındaki beş yüz 
milyon liralık farkın iç istikraz tahvilleriyle 
karşılanacağı bildirilmişti. îtşe bu kanun tek
lifi de, bu yetkinin Maliye Bakanlığına veril
mesi münasebetiyle hazırlanmış bir tekliften 
ibarettir. 

Hükümetlerin, genellikle bütçenin gelirleri 
ve giderleri arasındaki farkı kapatmaları daha 
ziyade istikrazla yapılagelmektedir. Bu yol, bü
tün demokratik memleketlerde olduğu kadar 
ikinci Cihan Harbini mütaakıp, bilhassa 1950 

den sonra sosyalist memleketlerde kullanılan, 
denenen, tatbikatı olan bir yol haline gelmiştir. 

İç istikrazla gelir ve gider farkını kapat
mak yolu ilk görünüşte, buradan da ifade 
edildiği gibi, rutin bir yol olarak görülebilir. 
Ama bunun dışında bugünkü bütçe tekniği 
karşısında başka türlü bir kapama yolu ter-
vicedilir. bir yol değildir. Bu balamdan gelir 
ve giderler arasında/ki farkı vergi, yoliyle ka
pamak mümkündür. Ne yapacaksınız : Ya yeni 
vergiler ihdas edeceksiniz, yahutta mevcut 
vergileri ağırlaştıracaksınız. Bütçeye daha 
fazla gelir temin edip aradaki farkı kapatmak 
için. Veyahut emisyona gideceksiniz. Emisyon 
iktisadi ve sosyal cephesi itibariyle hiç de 
tervicedilmiyen bir yol olduğu için, bunla
rın dışında Devletin sermaye piyasasından, 
vatandaşlardan borçlanması ekonomik ba
kımdan da normal bir yoldur. Para kontas-
yonları da icabında bu yoldan yapılabilmekte
dir, ekonomik olarak. 

Diğer taraftan benden evvelki hatip arka
daşların temas etikleri bir noktaya da işaret et
mek istiyorum : Kalkınma istikrazının geniş 
halk kütlelerine hitabetmesi ve onlar tarafın
dan satınalınması hakikaten arzuya şayandır. 
Fakat Türkiye'de henüz böyle bir sermaye pi
yasası teşekkül etmediği veyahut yeni yeni 
bunun psikolojisine ve tekniğine alışılagelmek-
te olduğu için, bunun daha ziyade yine endi-
rekt olarak halk tasarruflarını içerisine alan 
bankalara satılmakta olduğu görülmektedir. 
Ama yine hatip arkadaşın konuşmalarının al
tında gizlenen şu mânayı da burada açıkla
mak icabedecek : Bu, cebrî bir istikraz değil
dir. Halk kütlelerinin tasarruflarının zorla 
alınması gibi bir şey mevzuubahis değildir. 
Maliye Bakanlığı hiçbir zaman zoraki olarak, 
bâski ile iç istkiraz tahvillerinin satmalınma-
sına zorlamamaktadır. 

Bizim burada bu kanun münasebetiyle ya
pacağımız ufak bir işaret vardır, o da şu
dur : Geçen sene de aynı şekilde böyle son 
zamanlara getirilmiştir iç istikraz kanunu. Şim
di yeni bütçenin tatbikatına 50 gün kadar bir 
zaman kalmıştır. Bu 50 gün içerisinde bunlar 
satılacaktır veya satılması, plase edilmesi zor
lanabilir gibi bir endişe de akla gelebilir. Her 
ne kadar bundan evvelki tatbikat böyle bir 
güçlüğü meydana çıkarmışsa da, her senenin 
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malî ve iktisadi durumu ve konjonktürü, biri 
diğerinden.farklı olabileceği düşüncesiyle biz 
burada şu noktayı tavsiye etmek istiyoruz : 
Eğer mümkün ise bütçe tekniği üzerinde ge
rekli etütler yapılarak Bütçe Kanununun ka
bulü ile beraber böyle bir yetki bir madde 
halinde Bütçe Kanununun içine dere edilerek, 
bir zamanlar Fransa'da tatbikatı görüldüğü 
veçhile, Maliye Bakanlığına verilsin. Maliye 
Bakanı gününü, zamanının ayar ederek böyle 
bir yola gitsin. Her halde tatbikat yönünden 
gayet isabetli bir yol seçilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan son olarak şu noktaya da işa
ret edelim ki; Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kal
kınma plânlarımızda da belirtildiği üzere, Dev
let iç istikraz voliyle kalkınmamızı iç istikraz 
miktarı kadar artırmak yoluna gitmiştir, es
prisi hâkimdir. Eğer yazılanların içerisine 
bakarsanız bunu görürsünüz. Bundan şu çı
kar ; Bütçeyi her zaman denk bağlamak nıüm-
(kündür. Şimdi 500 milyonluk istilırasa gitme
den masraflarda, bilhassa yatırım masrafların
da bir kısıntı yaparsınız, bütçeyi denk ola
rak bağlarsınız. Eğer 500 milyonluk bir istik
raza gitmişse, bunun mânası 500 milyon lira
lık bir yatırımın, köy yollarında okul yapımı
na kadar, bir âmme hizmeti ilâvesi espris' için
de bütçe getirilmiş demektir. Onun için bu 
normal, yolun tervici hepimizin arzusudur. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü üze-
rinda başka söz istiyen bulunmadığına gör a 
maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İVediUkl© görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1967 kalkınma istikrazı hakkında Kanun 

Madde 1. — Hâsılı 1967 bütçe yılında ya
pılacak yatırımların finansmanında kullanıl
mak üzere 500 milyon liraya kadar 1967 Kal
kınma istikrazı adı ile uzun vadeli iç istikraz 
aktine Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun gereğince yapılacak 
istikras için hamiline yazılı tahvil ihracoîu-
nur. 

Bu istikrazın yıllık faiz nisbeti Bakanlar 
Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ve sair şart
ları Maliye Bakanlığı tarafından tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tahvillerin itfası, borsada başa 
baştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları müddetçe 
buradan satmalma yolu ile başabaşı bulmuş 
veya aşmış bulundukları takdirde kur'a çek
mek suretiyle yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söa istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu tahviller ihraç tarihlerin
den itibaren 10 yıl geçmedikçe erken ödemeye 
veya konversiyona tabi tutulamaz. Bu tarihten 
sonra keyfiyet Hükümetçe 3 ay nöce ilân edil
mek suretiyle her hangi bir faiz vâdesinde te
davülde kalmış olan tahvillerin tamamı veya 
bir kısmı için başabaş erken ödeme veyahut 
konversiyon yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Tahvillerin faiz ve bedelleri, 
geçici ve kesin tahviller ve bunların kupon
ları ile ödemelerine ait evrak ve senetler, ilân 
ve istikraza ilişkin diğer işlemler istikrazın 
tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve re
simden muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun gereğince çıkarıla
cak olan tahviller; genel ve katma bütçe ile 
idare olunan daire ve kurumlarla il özel idare
leri, belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler 
ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları 
artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat ola
rak itibari kıymetleri üzerinden kabul olu
nur. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden önce vâdesi gelmiş faiz 
kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine1 aido-
lur. Bu tahviller Hazinece satılmış ve satıla-
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cak olan Millî Emlâk bedellerinin ödenme
sinde dahi başabaş kabul olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu istikraza ait faiz kuponla
rının bedelleri tediyesi iktiza ettigîi tarihten 
itibaren 5 yıl ve tahvil bedelle'ri tediyesi lâzım-
geldiği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine le
hine zamanaşımına uğrar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun gereğince yapılacak 
istikrazın her türlü ihraç giderleri, Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin ilgili bölümünden ödenir. 

Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını 
teşvik maksadiyle hazırlatılacak afiş, pankart 
ve diğer giderleri 2490 sayılı Kanun hükümle
rine tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunun akdine izin ver
diği istikrazın yıllık faiz, itfa ve diğer giderle
rini karşılıyabilecek ödenek, her yıl Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin borç ödemeleri bölümüne 
konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 11. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum 
Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen? Yok. Bulunmadığına göre tasarı açık 
oyunuza sunulacak, kutular sıralar arasında do
laştırılacaktır. 

Üç açık oylama da devam etmektedir, kutu
lar kürsü önündedir, sonradan gelen sayın üye
ler lütfen onlar için de oy kullansınlar. 

Şimdi Tüzük gereğince bir defa görüşülecek 
işler bölümünde yer alan ve 2 nci sırayı işgal 
eden hususa geçiyoruz. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, Mustafa-
oğlu Murat Çahşkan'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/302) (S. Sa
yısı: 216 ve 216 ya 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bütçe ve" Plân Komisyonunun 
teklifle ilgili iki raporu vardır okutuyorum. 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
(Plân Komisyonunun benimseme raporu 

okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde görüşmek isti

yen var mı? Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Aziz 
arkadaşlarım; raporda da kısaca anlatıldığı gibi, 
bu vatandaşımız bir isyan bölgesinde vazife gö
rürken yaralanmış ve bu sebepten ötürü de şim
di 51 yaşında çalışamıyacak malûl bir hale düş
müştür, birkaç tane de çocuğu vardır. Elimiz
de iki rapor var. Birisi Bütçe Encümeninin: Bir
takım meziyet izharını ifade eden vesaiki olma
dığı için reddedilmiştir, diyor, öbürüsü de: ger
çekten bir hizmet neticesi bu hale düşmüş olan 
vatandaşımıza 500 lira maaş bağlanmasını isti
yen Maliye Komisyonu raporudur. Kanaatimce 
Yüce Meclis Maliye Komisyonu raporuna itibar 
etmelidir. Çünkü, gerçekten ölümün eşiğinden 
dönmüş, o anda olmasa bile seneler sonra aldı
ğı yaranın tesiriyle bu hale düşmüş bir vatan
daşımızı ortada bırakmak yanlış bir tutum olur. 
Bundan sonra vazife görecekleri de teşvik ede
bilmek için, hiçbir sebebolmasa dahi bir hizmet 
clolayısiyle bu hale düşmüş vatandaşımızı koru
mak için kendisine 500 liralık maaş bağlanması 
hususunda Maliye Komisyonunun raporuna uy-
*nak ve onu yürütmek uygun olur, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim, bir yanlışlığa mahal 
vermemek için Sayın Kodamanoğlu'nun konuş
masından sonra bir noktayı tavzihe lüzum gör
düm; Maliye Komisyonu da bu yardımı redde
diyor. 

NURt KODAMANOĞLU (Devamla) — Af- . 
federsiniz bir yanlışlık oldu, teklif metnine iti
bar edilmesini rica ediyorum. 

I (1) 216 ve 216 yal nci ek S. Sayılı basma-
\ yazılar tutanağın sonuna eklidir. 

— 284 — 
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BAŞKAN —> Teklif sahibi arkadaşların met
nine. 

Sayın Mehmet Ali Aytaş, buyurun efendim. 
Sonra Sayın Faik Kırbaşlı, Sabri Özcan San... 

MEHMET ALÎ AYTAŞ (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlar, bu kanun teklifinin aleyhinde 
bulunmıyacağım. Yalnız bu vesileyle Hükümete 
bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdi yalnız bu 
Jandarmanın Dersim harekâtında bir kurşun 
yemesinden dolayı böyle sakat kalması falan, bu 
bir vakıadır, olmuştur. Ama, Türkiye'de böyle 
hâdiseler çok oluyor. Polisler, daha başka hiz
mette olanlar daima bu gibi hâdiselerle karşı 
karşıyadır. Onun için Hükümet bu meseleyi cid
dî surette ele almalıdır, böyle münferit kanun 
teklifleriyle hidematı vataniye tertibinden maaş 
bağlarimaktansa, bu gibi hâdiseler karşısında 
sakat kalan, yaralanan veya ölenlerin ailelerine 
bir şeyler yapılması hususu Hükümetçe ciddî su
rette ele alınması lâzımdır. Bu temenniyi arz et
mek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, buyurun. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Mehmedoğlu Murat 
Çalışkan'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında huzurunuza getirilmiş bulu
nan kanun teklifinin müzakerelerinde Komisyon
da bendeniz de vardım. Bu kanun teklifini geti
ren arkadaşlar muknî vesikalar ibraz edemedi
ler. Daha doğrusu bir - iki vesika getirilmiş ise 
de, hukukî tabiriyle ihtiyaca salih görülmedi. 
Yalnız böyle şeklî formalitelerin çıkmasına engel 
olabilecek hususun dışında şu mütalâayı huzu
runuzda ifade etmek isterim: Bu kanun teklifi 
sayın senatörlerimiz ve milletvekillerimiz tara
fından huzurunuza getirildiğine, mahallî teşki
lâtla gerekli temas yapıldığına ve hizmeti tes
cil ve tebcil edildiği hakkında muhtelif beyan
lara rağmen bu kabul edilmemiştir. Fakat, adı 
vatani hizmettir. Vatani hizmet bir Devlet dai
resinde oturarak bir âmme hizmeti görerek de 
ifa edilebilir, onun adı da vatani hizmettir. Her 
hizmet vatani hizmettir. Fakat buradaki vatani 
hizmet; kanunu aslîsinde belirtilen, büyük fe
dakârlığı icabettiren, büyük rizke girildiğini 
ifade eden ve herkesin o şartlar altında yapamı-
yacağı bir işi yapmış olmasından mütevellittir. 
Durumu bu espri içerisinde mütalâa ederseniz 
vatani hizmet karşılığını, eğer mevcutsa, reddet

tiğimiz andan itibaren bu hizmeti küçümsenıiş, 
bu hizmeti düşürmüş oluruz. Bu mütalâam tama-
miyle şahsi bir mütalâadır. Daha başka vatani 
hizmetlerde bulunabileceklere bu kürsüden bu 
türlü örnek vermemiz doğru değildir. Bu bakım
dan kanunu bu espri içerisinde ele almamız çok 
yerinde olacaktır. Nitekim İstiklâl Harbine işti
rak edip de sadece İstiklâl Madalyası taşıyan
lardan muhtaç durumda olanlara pek yakında 
huzurunuza getireceğimiz kanunla bağlıyacağı
mız maaşlar.da işte bu vatani hizmetin ulviliği, 
vatani hizmetin ve fedakârlığın karşılığı espirisi 
içerisinde getirilmiştir. İster Dersim İsyanı, is
terse başka bir hizmet içerisinde yapılmış olsun, 
meselâ bir casusluk hizmetiyle de alâkalı olabi
lirdi Türkiye lehine, o zaman da hayatını rizke 
edebilirdi. Bu bakımdan bu kanun teklifinin bu 
espri içerisinde ele alınması hakikaten bir yan
lışlığı demiyeceğim ama, bir anlayışı düzeltece
ği. için önemlidir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 1967 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı için yapılan açık oylama işlemi bitmiş
tir. Bir numaralı kutuyu kaldırınız. 

Sayın Sabri özcan San, buyurun. 
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; ben bu kanun 
münasebetiyle Hükümetten bir temennide bu
lunmak üzere huzurunuzu işgal ediyorum. Ge
çen Cuma günü Maltepe camiinin önünde 
göğsü madalyalı yetmişlik bir ihtiyarın dilen
diğini görünce büyük bir üzüntüye kapıldım. 
Bunlar bizim medarı iftiharımız olan kahraman
lardır. Bugün bu kişilerin sayıları gayet azdır. 
Hükümetten rica ediyorum; bunları birer bi
rer tesbit etmek suretiyle, öyle teker teker de
ğil de hepsine birden muhtacolanları seçerek, 
hizmeti vataniyeden maaş bağlanması müm
kündür. Bu cihete gitmek suretiyle bunları 
tatmin etmek, dilenmekten, dilencilikten kur
tarmak bizim de şerefimizle ilgili olduğu için 
Hükümetten istirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç, buyurun. 
KEMAL AYTAÇ (Muş) — Muhterem arka

daşlar, vatani hizmet tertibinden bir vatanda
şımıza maaş bağlanması mevzuunda bir arka
daşımızın hazırlamış olduğu kanun teklifi üze
rinde şahsi görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, Anadolu'
nun hangi tarafına giderseniz gidiniz bu misil-
lû hizmet etmiş binlerce vatandaşımıza rastlı-
yacaksmız. 

Bendeniz bu sene kendi seçim bölgemde do
laşırken 65 - 70 yaşındaki bir vatandaşımızın 
elinde hem rahmetli Kâzım Karabekir'in im
zasını ihtiva eden bir takdirname, hem de rah
metli Ali Fuat Cebesoy'un imzasını ihtiva eden 
bir takdirname gördüm. Evvelâ Doğu Cephe
sinde çarpışmış, ondan sonra da Batıya geçmiş, 
orada Yunanlılarla çarpışmış bir vatandaşımız. 
Bu vatandaşımız elinde bu mukni vesikası ol
duğu halde maalesef Devletin yardımını veya 
himayesini bugüne kadar görmemiştir. Biraz 
evvel sayın hocamın izhar buyurduğu temen
niye bendeniz de aynen iştirak ediyorum. Bu 
konuda arz edeceğim husus şu : Bir defa bu va
tandaşımızın elinde mukni bir vesika mevcut 
değildir. Böyle vesika mevcudolmadığına göre 
biz Parlâmento olarak bu yolun kapısını açtı
ğımız takdirde memlekette bunun önüne geç
memiz artık mümkün olmaz. Bu itibarla Hü
kümetimiz, elinde vesika olanları tesbit ede
rek hakikaten istiklâl Savaşında veya İstik
lâl Savaşından sonra memlekete hizmet etmiş 
kişilere, muhtacolsun veya olmasın, bu muh
taçtır, buna yardım edelim, öteki ihtiyaç için
de değildir yardım etmiyelim, diye bir şeyin 
de takipçisi değilim, ister muhtacolsun, ister ol
masın fakat mutlaka hizmetinin karşılığını bir 
yardım şeklinde de değil, bir mükâfat şeklin
de Yüce Meclis bir kanunla bunlara versin. 
Ama bu arkadaşımızın elinde hizmetini ispat 
eder tek vesikası mevcut bulunmadığına göre 
bu vatandaşımıza bağlıyacağımız böyle bir ma
aş dolayısiyle bundan sonra Parlâmentonun 
artık önüne geçilmez bir iş ile uğraşması mu
kadder olacaktır. Arzurm bundan ibarettir. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu konu üzerindeki umumi gö
rüş belli olmuştur. Vatani hizmet mefhumunu 
hakikaten çok geniş tutmamıza imkân yok ve 
fayda da doğmaz. Vatani hizmet mefhumu çok 
mukaddes bir mefhumdur. Bu konu üzerinde 
tihizlikle durmaya mecburuz, öyle hâdiseler 
olacaktır ki, bir vazifelinin/ Sayın Kırbaşlı'-
nın da ifade ettiği gibi, fevkalâde bir hâdise 

dolayısiyle kendi hayatını, varlığını tehlikeye 
koyacak durumlar olması lâzımdır. Bir Türk 
Bayrağını kurtarmak, Türk Sancağını kurtar
mak için hayatını tehlikeye koyan veya bir 
köprünün yıkılması için canını feda ederek 
koşan veyahut da casusluk ve saire gibi işler 
için düşman hattının ilerisine giden veyahut bir 
birliği kurtarmak için fedakârlıkta bulunan şa
hıslar gibi böyle büyük bir hizmet karşılığı bu 
müesseseyi yürütmek zorundayız. Bunun dı
şında diğer normal hizmetleri bu mefhumun 
içerisine sokmak büyük hatalara bizi sürükli-
yebilir. O bakımdan komisyonun mütalâası ye
rindedir ve kanunun reddi gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, 1967 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı için yapı
lan açık oylama işlemi bitmiştir. İki numaralı 
kutuyu kaldırınız. 

Sayın Nuri Kodamanoğlu, buyurun. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 

arkadaşlarım, Yüce Meclisi işgal etmemek için 
çok kısa mâruzâtta bulunmak telâşı içinde bir 
iki noktayı arz edemediğimi şimdi anlıyorum, 
arkadaşlarımın görüşmelerinden sonra.. (Gülüş
meler) 

Meseleyi vuzuhla bir defa daha anlatmama 
izninizi dilerim. 

Şimdi problem nedir? Bir jandarma onbaşı
sı veya eri Dersim isyanında göğsünden ve aya
ğından yaralanmıştır. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Vesikası var mı? 
Var efendim, onu arz edeceğim. Yaralanmış
tır. ölümden kurtulan bu vatandaş bir müd
det sonra aldığı yaraların tesiriyle mefluç 
hale gelmiştir ve hayatını kazanamaz insan 
haline düşmüştür ve çoluğu çocuğu şu anda aç
tır. Şimdi iki noktayı belirtmek istiyorum. Bu 
da, acaba bu beyanlarla vesikalarla sabit midir, 
değil midir? Kanun teklifini yapan arkadaşla
rımızın gerekçelerinden aynen şu cümleleri 
okumak istiyorum. Konuşan arkadaşlarımızın 
bir kısmının dikkatinden kaçmış olmalı. Diyor 
ki gerekçe; «Murat Çalışkan'm elinde Ankara 
Mevki Hastanesinin 26 Haziran 1957 ve G-ülha-
ne Hastanesinin 11 Eylül 1963 tarihli heyet ra
porları vardır. Bu raporlar, çürük olduğunu 
ve bunun kurşun yarasından ileri geldiğini, 
hayatını çalışarak kazanamıyacağını katı olarak 
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belirtmektedir.» Şimdi dokuz arkadaşımızın 
böyle tarih, numara vererek iki önemli ciddî 
Devlet müessesesinden belge aldığını söyleme
leri karşısında bendeniz bunun vesikaya bağ
landığına inandım. Kaldı ki, Bütçe Encümeni: 
«Dosyasında bulunan evraklara göre; göğsün
deki kurşun yarasından dolayı raporla tesbit 
edildiğine göre çürüktür. Hiçbir yerden geliri 
yoktur.» Bunlar vesikaya bağlanmıştır. «51 
yaşındadır, üç çocuğu vardır.» Gerek Maliye 
Komisyonu, gerek Bütçe Encümeni niçin red
detmiştir? Şu noktaya dayanarak : Diyor M, 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanabilme
si için, hizmette üstün başarının ihraz edilmesi
ne lüzum vardır. Halbuki, bu üstün başarıdan 
ötürü böyle bir maaş istemiyor. Muharebeye 
girmiş âsilerle, tesadüfen yaralanmış, sonra da 
mefluç hale düşmüş. Binaenaleyh; bu tesadüf 
üstün başarı telâkki edilmiyeceğinden bu mu
harebelerde emsaline tefevvuk eden önemli bir 
gayret ve himmetinin bulunduğuna dair bir ve
sika olmadığından reddedilmesi gerekir, diyor. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; bir vatandaş değil 
böyle bir vatan müdafaasında, birtakım isyan
cılara karşı Hükümet kuvvetleri içerisinde 
Türk Anayasasının ve yurdunun bütünlüğünü 
savunmak için verilmiş bir vazifede değil, her 
hangi bir sebçple köşesinde otururken dahi 
mefluç hale düşse, aç kalsa, çoluğu ile, çocu-

* ğu ile, bu vatandaşa cemiyet sırtını mı döne-
. çektir aziz arkadaşlarım? Dünyanın her yerin
de böyle insanlara birtakım sosyal yardımlar 
ve Devletin himaye elini uzatması düzen içe
risine sokulmuştur, halledilmiştir. Ne var ki; 
Türkiye'de bugün toplum düzeni, iktisadi ve 
sosyal düzenimiz, ki değişmesini istediğimiz 
noktalardan birisi de budur, bu hale düşmüş 
vatandaşlarımızın ortada kalmamasını sağla
mak, istediğimiz noktalardan birisidir. O hal
de hiçbir ciddî sebep aramaksızın bu hale düş
müş olması dahi bir insanın, himayesi için 
kâfi sebep iken, üstelik bir iç isyanda vazife 
görürken aldığı yaralar dolayısiyle bu akıbete 
uğramış ise hiç şüphesiz bu vatandaşa bizim iki 
kere eğilmek, ona yardımcı olmak vazifemizdir. 
Bugünkü düzende ve sosyal müesseselerimiz 
içinde şu vatandaşın elinden tutacak bir tedbi
ri, bir çareyi Hükümet getirebilmiş midir? 
Hayır. Dokuz tane arkadaşımız bir vatanda
şımızın ıstırabına muttali olarak bunun da 

bir isyandan doğmuş olmasını hesaba katarak 
bir yönü ile ilişkilendirmiş, vatani hizmet 
tertibi ile alâkalı görmüş, bir teklif yapmış. 
Kanaatimce bu teklifi yerine getirmek, ihmal 
ettiğimiz böyle binlercesinin yanında hiç ol
mazsa bir kişinin ıstırabına yardımcı olmak
tır. Bu itibarla teklifin kabul edilmesini rica 
ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, Millet Meclisi İdare 
Âmirleri İzzet Oktay, Muslih G-örentaş ve Ce
lâl Sungur'un 1967 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifi ile, 1967 Kalkınma 
İstikrazı hakkındaki kanun tasarısı için ya
pılan açık oylama işlemi bitmiştir. Üç ve 
dört numaralı kutuları kaldırınız. 

Altı arkadaş görüştü, yeterlik önergesi gel
di. Komisyon adına görüşecek misiniz 

PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (ftize) — Hayır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Kifayetin oya vazım 

saygılarımla arz ederim. 
Tekirdağ 

Halil Başol 

BAŞKAN — Sayın Abbas Çetin, yeterlik 
önergesinin aleyhinde buyurun. 

ABBAS ALİ ÇETİN (Kars) — Sevgili arka
daşlarım; ben bir noktada aydınlanmış değilim. 
Yaralanma hâdisesi Dersim İsyanı zamanında 
olmuştur. Askerî bir şahıs yaralanmış bulun
m a k l a r . Emeklilik mevzuatına göre bu ya
ralanma vazife ile ilgili olduğu takdirde ken
disine vazife malûlü maaşı bağlanır. Eğer böy
le bir maaş bağlanmış ise millet onun fedakâr
lığını karşılamıştır. Fğer bağlanmamış ise ya
ralanma vazife ile ilgili değildir. Bu cihet ge
rekçede de yoktur, raporda da yoktur; meç
huldür, aydınlığa kavuşmamıştır. Eğer bu tek
lifi yapan arkadaşlarımız bu noktayı aydınlata
cak olursa reylerimizi daha rahatlıkla kullanı
rız. Bu itibarla kifayetin aleyCıindeyim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Yeterlik önergesini kabul edenler 
lütfen işaret buyursun... Kabul etmiyenler.,. 
Yeterlik kabul edilmiştir, efendim. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, Cumhuri
yet ıSenatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret 
Tuna ve 9 arkadaşının, Mehmetoğlu Murat Ça
lışkan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun teklifi Maliye ve Plân ko
misyonlarınca reddedilmiştir. Binaenaleyh, şim
di komisyon raporunu kabul buyurursanız ka
nun teklifi reddedilmiş olacaktır. 

SELÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — önergemiz vardı. 

BAŞKAN — Reddedilmezse o zaman oylana
caktır. 

Efendim komisyon raporunu oyunuza sunu
yorum. Komisyon raporunu kabul edenler... 
Etmiyenler... Komisyon raporu kabul ve teklif 
reddedilmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçliçjil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşına katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu ilacı Al-
tıner'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 433 
ve 433 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizde vata
ni hizmet tertibinden maaş bağlanması ile il
gili bir kanun teklifi daha vardır. Sayın Erol 
Akçal Bütçe Komisyonu Ba^kanvekili olarak 
bu teklifin öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
teklif ediyor, önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünde 22 nci sırada 433 ve 433 e 1 nci 
ek sıra sayılı Hacı Altmer'e vatani hizmet ter
tibinden ınaaş bağlanmasına ait teklifin önce-

•++——•» 
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lik ve ivedilikle ve her işe takdimen görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanvekili 
Rize 

Erol Yılmaz ̂ Akçal 
BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir, efendim. 

Efendim bu Birleşimde yapılan açık oyla
maların sonuçlarını arz ediyorum. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde (S. Sayısı : 462) değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısı için 164 oy 
kullanılmıştır. Sonuçta 146 kabul, 7 ret, bir 
çekinser oy çıkmıştır. Gerekli çoğunluk elde 
edilemediği için açık oylama tekrarlanacaktır. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde (S. Sayısı : 463) değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı için 153 oy kul
lanılmıştır. Sonuçta 145 kabul, 7 ret, 1 çe
kinser oy çıkmıştır. Gerekli çoğunluk elde edi
lemediği için açık oylama tekrarlanacaktır. 

1967 kalkınma istikrazı hakkındaki kanun 
tasarısı için 47 oy kullanılmış sonuçta 44 ka
bul, 1 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. Gerekli 
çoğunluk elde edilemediği için açık oylama tek
rarlanacaktır. 

1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun teklifi için 154 oy kullanılmış 137 ka 
bul, 16 ret, 1 çekinser oy çııkmıştır. Gerekli 
çoğunluk elde edilemediği için açık oylama tek
rarlanacaktır. 

Açık oylamalar sonucuna göre gerekli çoğun
luk bulunmadığı anlaşıldığından 15 Ocak 1968 
Pazartesi günü saat 14,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,12 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısına verilen oyların sonucu (S. Sayısı 462) 

(Çoğunluk yolk) 

ADANA 
Kasım Gülek 

ADIYAMAN 
M. Arif Ataky 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Olâlett in Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Şadı Biınay 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 154 

Kabul edenler : 146 
Reddedenler : 'l 
Çekinserler : 1 

Oya katılınıyatılar : 291 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenUr] 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Hasan özcaıı 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
ö. Doğan öztürkraen 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Tlümi İncesulu 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfa gil 

EDİRNE 
îlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kovni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
tsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
\ l i İhsan Göğüs 

Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Muhiddin O üyen 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşıpalr 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevkot Ustaoğlu 

KONYA 
Hasan Dinçer 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk önder 
T-Vuk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

MALATYA 
Lûtfi Evliya oğlu 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
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Enver Kaplan 
Vefik Pirinçeioğhı 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Ak çal 

İsmail Sarıgöz 
Oevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Muslihittin GKirer 
Şerafettin Baker 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mclâhat Gedik 
Süreyya Uluç.ay 

SINOP 
Hilmi İşgüzar 
(.1emil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Gıyasetün Duman 
Sey fi Kurtbek 
Oevad Odyakmnz 

THKtRDAÖ 
Halil Başol 
İl yas Demir 

TOKAT 
Osm arı 1 la cı b al o ğl u 
Bedre İlin Karaerkek 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
M. SaJih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

Celâl Sungur 
ZONGULDAK 

S. Ekmel Çetiner 
Caîıit Karabaş 

,S. Tekin Müflüoğlu 
Kemal Doları Sungun 

BALIKESİR 

Mesut Ozansü 

İSTANBUL 
Ilüsevin Ataman 

[Reddedenler] 

Reşit Ülker 
NEVŞEHİR 

S. Hakin Lsatoglu 
SAKARYA 

Hayrettin Uysal 

[ÇckinscrJ 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

[Oya katılmıyanlarj 

. TRABZON 

ila m di Orhon 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırık oğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdo^a ti 

Ali BozdoğaıLOğlu 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kem al Sarıibrahim oğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu ('15.) 
Bekir Tün ay 
Tahir Yücckök 

ADİYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KÂ11AII İS AR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan Ulu baliği 

AĞRI 
Abdüibâri Akdoğan-
Ncvzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA. 
İsmail Rüştü. Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğiu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbası (i.) 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren. 
Reeai Ergüder 
I. Sıtkı Ilatipoğhı 
Rıza Kuas 
Zühtü Pehlivanlı 

îlyas Seçkin 
Hasan Tez (1.) 
II. Turgut Tloker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akm 
(Yüzbaşı) 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
ibrahim Aytaç 

Enver Güreli 
Fennî İslimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
fsmaü Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
İ. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
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BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ibrahim Oktanı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar (B.) 
Mehmet Turgut (OB.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Seızıgin (B.) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Şalin Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai İskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
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Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
ihsan Kabadayı 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet Özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşıtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (1 Ü) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

Âdil Sağır oğlu 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu (t.) 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz -
ibrahim Etem Kıkçoğhı 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
A] i Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Dtmirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Küıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 

Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
k'uri Eroğan 

Mustafa Ertuğıul 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
Ilhanıi Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
ihsan G ursan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
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NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar özaLp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TüLezoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SÜRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 

Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlo. 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Alii Rıza Uzuner 

URFA 
Halil Balkıs 

Behice Hatko Boran 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Gorentaş fi. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya BahadınLı 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelik] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Yekûn 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvede değişiklik yapıması 
tasarısına verilen oyların neticesi (S. Sayısı : 463) 

hakkındaki kanun 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Kasım Gülek 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Emin Paksüt 
Ahmet üstün 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Raf et Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Om an Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 153 

Kabul edenler : 145 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 292 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Faik Kn'başlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ö. Doğan Öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil. 

EDİRNE 
Ilha<mi Ertem 

ELÂZIĞ 
Sam et Güldoğan 
Kevııi Nedimoğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayrı Başar 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
ŞemseHin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 

İSTANBUL 
Çetin Al tan 
Tekin Erer 
Mulıiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya üzdemin 
Fuad Si rmen 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Muzaffer Şamiloğlı« 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil ToközLü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Hasan Diıırft-
İVLüüiel N'ccali Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yüeesoy 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
ünol Sakar 

M ARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
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Enver Kaplan 
Vefik PirinçcioğLu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

OEDU 
Feridun Cemal Erkin 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akç.al 
İsmail Sarıgöz 

Cevat Yalçın 
SAKARYA 

Ekrem Alacan 
Muslihiddin Gürcr 
Şcrafettin Paker 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 

Soyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
İlyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

İSTANBNL 
Hüseyin Ataman 
Reşit Ülker 

[Reddedenler] 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SAKARYA 

Hayrettin Uysal 

IÇekinser"] 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 
[Oya katılmıyanlar] 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
AH Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topal oğlu (B.) 
Bekir Tün ay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali ihsan Ulubahşıi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaışı (I.) 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recaı Ergüdcr 
t. Sıtkı Hatip oğlu 
Rıza Kuas 
Zühtü Pehlivanlı 
İlyas Seçkin 
Hasan Tez (I.) 
H. Turgut Toker (B. ) 
Hasan Türkay 

Alparslan Türkeş 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 
M. Kamal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî islim yeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mcvlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
İ. Hakkı Boyacıoğlu 
Fe'thi Çe'likbaş 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim Ökte<m 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
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Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Seraıgin (B.) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENIZLt 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (iB§k. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf AzizoğLu 
Metin CizreH 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Aııgı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü. 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem KıLıçoğlıı 

GüMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan ! 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah 01111 
Yahya Kaııbolat 
Kesat Mui'sal'oğlu 
Hüsnü Ö/kan 

İSPARTA 
Talisin Argnn 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç I 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam. 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 

Orhan Erkanlı I 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
İlhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şeref Baktık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şiııasi Osma I 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel I 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kuı-lel 
Osman Yeltekin I 

KASTAMONU 
Adil Aydın I 
Sabı-i Keskin I 
İ. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cu malı oğlu I 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu I 
Cengiz Nayman I 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler I 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) I 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu I 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Er doğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Ham it Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Eı-lıığrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet Özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğhı 
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NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüziin 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdı Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 

İl yas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüllezoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

StÎRT 
Abdülhalim. Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasıılı Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 

Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şenel 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Halil Balkıs 

Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emhı Erdinç 
Muslin Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelikler} 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 5 
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1967 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarı rısma verilen oyların sonucu (S. Sayısı : 450) 

(Çoğunluk ycfk) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 47 

Kabul edenler : 44 
Reddedenler : l 
Çekinscrler : 2 

Oya katılm lyanlar : 39>S 
Açık üyelikler : 5 

AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Âli Celâdettin Topala 

ANKARA 
Hüseyin Balan 

ARTVÎN 
Mustafa Rona 

AYDTN 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mesut Ozansü 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 

[Kabul edenler] 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

GAZİANTEP 
AH İhsan Göğüs 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSTANBUL 
Tekin Erer 

İZMİR 
ŞeVket Adaian 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

[Reddeden] 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

[Çekiııserler] 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

[Oya kattlmtyanlar] 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (<B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif AtaLay 

Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi öz güç 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

ZONGULDAK 
Kâmil KırıkoğlU 

Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

297 — 



M. Meclisi B : 26 12 . 1 . 1968 O : 2 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğhı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Tez (î.) 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
j^dnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Süreyya Koç I 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz I 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak I 
Kemal Demir I 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan I 

BURDUR 
1. Hakkı Boyaeıoğlu I 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga I 
Nilüfer Gürsoy I 
Cemal Külâhlı I 
Barlas Küntay J 
İbrahim ökteon I 
Kasım Önadım I 
Ö. Doğan Üztürkmen i 
Mustafa Tayyar j 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır I 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay I 
Cihad Baban 
Muammer Baykan I 
Refet Sezgin (B.) j 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu I 
Tahir Akman I 
Mehmet Ali Arsan I 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler I 
Hasan Lâtif Sarıyüce I 
Arslan Topçubaşı I 
Ahmet Uysal I 
Nejdet Yücer j 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai O rai 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şıohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Ilhami Ertem. (B.) 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Sanı et Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Aııgı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Ba-şar 
Seyfi öztürk (B.) 
Sabahattin Savacı 
Ertuğı-ul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu (1.) 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Köymen 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılnçoğlu 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
tsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet AH Aybar 
Suphi Baykaım 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Bir git 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
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Mustafa Ertuğrul I 
Orhan Eyüboğlu I 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç] 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya özdemir 
llhami Sancar 
İ3elim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakıkç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎR 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efe oğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan I 
Settar Iksel I 
Nihad Kürşat (B.) I 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek I 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel I 
Cengiz Ekinci I 
Turgut Göle 
-Celâl Nuri Koç 1 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu I 
Osman Yeltekin I 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoganh 
Adil Aydın 

-Sabri Keskin I 
Osman Zeki Oktay I 
Âdil Toközlni 
î. Hakkı Yılanlıoğlu I 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu I 
Fehmi Cumalıoğlu | 

Turhan Feyzioğlu I 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır I 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar I 
İsmail Hakkı Yıldırım I 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik | 

Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Günegtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdı Mağden 

Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürcr 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüleeoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoglu 
Şevki Yücel 

StlRT 
Abdülhalim Araa 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Pataoğhı 
Gültckin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 
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TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ham di Orhon 
Ahmet Şener 

Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Bchice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mlislih öörentaş (î. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmk 
Nuri Kodamanoğlu 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
1 

Turgut Nizamoğlu (1.) 
Celâl Sungur 
( t Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftü oğlu (B.) 
Kcmaî Doğan Sungun 

Yekûn 
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1967 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teldifine verilen oylann sonucu (S. Sayısı : 464) 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Kasım Gülek 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Cehalettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Emin Paksüt 
Ahmet üstün 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
itafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 164 

Kabul edenler : 137 
Reddedenler : 16 
Çekinserler : l 

Oya katılmıyanlar : 29} 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
ö. Doğan öztürkmen 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayrı Başar 

GAZİANTEP 
Kâımil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANB 
Sabri özcan San 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
Fuad Sirmen 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 

Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat A kay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Hasan Dinçer 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Seyit Faruy Önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülgc 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğkı 
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MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Mermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şeıısoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 

İSTANBUL 
Çetin Altan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (ıB.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğiıı 
Süleyman Arif Emro 
AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 

Cevat Yalçın 
SAKARYA 

Ekrem AMcan 
MuslDıittia Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Yağar Akal 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

[Reddedenler] 

Hüseyin Ataman 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Cemal Hakkı Selek 

KIRŞEHtR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Yunus Koçak 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

[ÇekinserJ 

TUNCELÎ 
Hasan Ünlü 

[Oya katümıy anlar] 

Muzaffer Özdağ 
ü'i İhsan Ulubahş4 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
Ahmet Dallı 

1. Sıtkı Hatipoğl/u 
Rıza Kuas 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Tez (1.) 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeg 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 

URFA 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemali Doğan Sungun 

TRABZON 

Hamdi Orhon 

YOZGAT 

Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmax 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BÎNGÖÜ 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 
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BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyaeıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kütıtay 
İbrahim öktenı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Retfct Sergin (B.) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Fuat Avcı 
Remzi Şenel 
Atif Şohoğhı (iBsk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Reeai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahımet Bilgin 
Nazmi özoğul 

| Türkân Seçkin I 
I ELAZIĞ I 
I Nurettin Ardıçoğlu I 
I Ömer Eken I 
[ Kemal Satır I 

ERZİNCAN I 
I Hüsamettin Atabeyli I 

(B.) 
I Nafiz Giray I 
I Sadık Perinçek I 
[ Âdil Sağıroğlu I 
I ERZURUM 
I Turhan Bilgin 1 
I Gıyasettin Karaca I 
I Ahmet Mustafaoğlu I 
I Cevat önder I 
I ESKİŞEHİR I 
I Mehmet İsmet Angı j 
I Şevket Asbuzoğlu I 
I Seyfi öztürk (B.) I 
t Ertuğrul Gazi Sakarya I 
I Aziz Zeytinoğlu I 
I GAZİANTEP I 
I Hüseyin tncioğltı I 
I Süleyman Ünlü I 
I Hüseyin Yılmaz I 

GİRESUN I 
I Kudret Bosuter I 
I M. Kemal Çilesiz I 
I İbrahim Etem Kılaçoğlul 

GÜMÜŞANE I 
I Necati Akagün I 
I Ali İhsan Çelikkan I 
I Sabahattin Savacı I 

HAKKÂRİ 
I Ali Karahan I 

HATAY I 
I Sabahattin Adalı I 

Abdullah Çilli I 
I Yahya Kanbolat I 
I Reşat Mursaloğlu I 
I Hüsnü Özkan I 

İSPARTA I 
I Tahsin Argun I 
I Ali İhsan Balım 1 
I Süleyman Demire! I 
I (Başbakan) I 

İÇEL I 
I Mazhar Arıkan I 
I Kemal Ataman I 

Burhan Bozdoğan I 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç | 
C. Sadık Kütlay I 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakıiıç 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga I 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad K/ürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Sabrı Keskin 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Haeıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman j 

Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

TUNCELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğhı 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (l>.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
ihsan Kabadayı 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğloı 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
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Seyfi Güneşjtatı 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
îıazet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Peneap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVlŞEiIIlR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzürı 
Haydar özallp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

Sadi Pehlivanoğhı 
RÎZE 

Mazhar Basa 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Kâmran Evliyaoğlu 
İlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahiııoğlu 
Namus Kemal Tülıezoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 

Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraîtan 
M. Kemal Pallaoğba 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 

Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

Ali Rıza Uzuner 
URFA 

Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran)-
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Müslih Oörentaş (1. U.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadırı İn 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

[Açik üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 5-

'«•— 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

26 NCI BİRLEŞİM 

12 . 1 . 1968 Cuma 

Saat : 14.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (Millet Meclisi 1/448) 
(S. Sayısı : 462) 

X 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (Millet Meclisi 1/449) 
(S. Sayısı : 463) 

X 3. — Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet 
Oktay, Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un 
1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi. (Millet Meclisi 2/581) (S. Sayısı : 
464) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlııkları 
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/450; Cumhuriyet 
Senatosu 1/834) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Türk Parası Kıymetini Koruma hakkın
daki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/422) 
-(S. Sayısı : 458) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Chımüıurdyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, mevcut ve kurula
cak olan teknik okullarda geçici surette yev
miyeli idareci ve öğretim üyesi (görevlendiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (2/151) (S. Sa
yısı : 297 ve 297 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1<967] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, Mus-
tafaoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) (S. Sayısı : 216 ve 216 ya 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

3. — Manisa ilinin Çaprazkebir mahallesi 
146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali Remzioğlu 
Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 doğumlu Meh
met Necati Gümrükçüoğlu'nun cezalarının affı 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/102) (S. Sayısı : 276 ve 276 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi 25 . 12 . 1967] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli 
Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 ta
rihli ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü madde
siyle 15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/146) (S. Sayısı ; 23 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

6. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanu
nunun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl-



masına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Adalet komisyonları raporla
rı (2/41) (S. Sayısı : 128 ve 128 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 2G . 12 . 1967J 

7. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
mun teklifi ve ıSağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

8. •—• Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in. bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(J/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

9. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Raı>ıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilınesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26.12.1967] 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına daiır kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Damıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

.11. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna, kayıtlı Hasan »oğlu Ila-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi1 : 26 . 12 . 1967] 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAS 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. —• Gece öğretimi yapan istanbul Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğre
tim yardımcılarına ve diğer personeline ek üc
ret verilmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları. (1/370) 
(S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 12.12.1967] 

X 2. — 1967 kalkınma istikrazı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/391) (S. Sayısı : 450) [Dağıtma 
tarihi : 12.12.1967] 

2 —. 
3. — 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 24 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu kanunun ek
leri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı kanunlara 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (1/416) (S. Sa
yısı : 456) [Dağıtma tarihi : 20 . 12 . 1967] 

4. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahiınoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunu. teklifleri ite 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 5. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahiınoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'ın, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967] 

6. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonla
rı raporları (1/269) (S. Sayısı : 460) [Dağıtma 
tarihi: 21 . 12 . 1967] 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

8. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 



Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S. 
Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

X 9. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdindc tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

10. — Ordu Milletvekilleri 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 ve 280 e 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

X 1.1. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Başkan vekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve İehizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) (S. 
Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) 

13. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

14. — 3530 sayılı Kanunim bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı İle 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitini, 
içişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

15. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiş-

3 — 
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Plân komisyonları raporları (1/352) (S. 
Sayısı : 427 ve 427 ye 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

16. — 31 Mayıs 1967 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birinci, 
ikinci, üçüncü maJJdelefinin yürürlük süreleri
nin (20) yıla çıkarılması ve geçici dördüncü 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân koımisyon-
ları raporları (1/371) (S. Sayısı : 430 ve 430 a 
I nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 17. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Dcımir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/1.70) • 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ıek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967) 

18. •— Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra
porlun (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 19. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967) 

X 20. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
I I arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
nunun 19 ncu maddelerine fıkralar eklenmesi 
hakkında 'kanun teklifleri ve Tarım, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi :25 .12.1967] 

21. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortalan kanunlarına tabii 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonlan 



raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nei 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçligil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Al-
tmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 e 1 fici ek) [Dağıtma tarihi : 
25 .12 .1967] 

23. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/345) (S. Sayı
sı : 434 ve 434 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 . 12 . 1967] 

24. — Ankara Üniversitesi kuruluş kodrolan 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zira
at Fakültesi kuruluş kadroları Kanunu tasarı
sı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/398) (S. Sayısı : 441 ve 441 e 1 nei ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

25. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaiM Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları. (1/363) 
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

26. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
ıbeccel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihraci hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun «teklifi 
ve Adalet Komisyonsu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

27. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım kouıisyouları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 467) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 



Dönem : 2 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 216 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 ar
kadaşının, Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (2 /302) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet te-tibirrlcn maaş bağlanmadı ha^kmdrki ka
nun» tcklHi goecn devre sonre1andmi"rfvnnr! T e 1965 Ekiminde yapılan genel seçimler sebebiyle 
kadük olmuş idi. Millet Meclisi İçtüzüğünün G9 ncu maddesi uyarınca sözü edilen kanun tekli
finin yeniden ilgili komisyona havale edilmesi :ü arz ve teklif ederiz. 

A. N. Tuna 
Cumhuriyet Senatosu 

Kastamonu Üyesi 
C. Aksu 

Maras Senatörü 

R. Öztürkçine 
İstanbul Senatörü 

Z. Önder 
Sivas Senatörü 

II, E. Işıklar 
Samsun Senatörü 

§. Buladoğlu 
Trabzon Senatörü 

II. Söylcmezoğlu 
Sivas Senatörü 

A. Çekemoğlu 
Sivas Senatörü 

R. Rendeci 
Samsun Senatörü 

M. A. Tekin 
AutaJya Senatörü 

Cumhur iye t S e natosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4466 

Milbt Meclisi Başlranlığma 

12 .12 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Air ne t Nusret Tuna'nın, Mehmetoğlu Murat Çalış
kan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte su
nulmuştu:*. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

t. Hamit Tigrel 

Camhuriyot Ssnatosu Yüksek Başkanlığına 

Mchmcio&lu Murat Çalışkan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair .kanını tek. 
lifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygı ile rica ederiz. 7 . 12 . 1964 
Cumhuriyet Senatosu 

Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna 



— 2 — 
GEREKÇE 

Jandarma eri iken, Dersim harekâtına iştirak eden, Azdavay'ın Maksut köyünden Mehmetoğlu 
1331 doğumlu Murat Çalışkan, Kalan ilçesi civarında 16 Temmuz 1938 günü göğsünden ve aya
ğından yaralanarak hastaneye kaldırılmış, kısmen tedavi edildikten sonra üç ay hava tebdili ile ev
velâ taburcu sonra da terhis olunmuştur. Devlete de yük olmak istemiycn Murat Çalışkan arızası
na rağmen gençliğin verdiği enerji ile çalışarak hayatını idame etmiş hastalığının tekrar nükset
mesi, çalışarak kazanamıyacak mefluç bir hale gelmesi üzerine muhtelif resmî dairelere müracaat 
ederek maluliyet maaşı bağlanmasını istemiş, hâdise tarihindeki maluliyet bareminde sarahat ol
madığından ve aradan uzun zaman geçtiğinden bahsile bu talebi yerine getirilememiştir. 

Murat Çalışkan'm elinde Ankara Mevki Hastanesinin 26 Haziran 1957 ve Gülhane Hastanesi
nin 11 Eylül 1963 tarihli heyet raporları vardır. Bu raporlar, çürük olduğunu ve bunun kurşun 
yarasından ileri geldiğini, hayatını çalışarak kazanamıyacağım katı olarak belirtmektedir. Hiçbir 
yerden geliri yoktur. Vatan hizmeti yolunda bugünkü mefluç hale gelmiştir. Muhitinde bir ıstırap 
kaynağıdır. Devletin vatani hizmet tertibinden 503 lira aylık bağlamak suretiyle el uzatması kadir
şinaslığın 'müstesna bir delili olacaktır. 

CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESÎ AHMET NUSRET TUNA VE 9 ARKADA
ŞININ TEKLİFİ 

Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hiamet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Dersim harekâtına katılarak göğsünden yaralanıp hayatını çalışarak kazanamıya
cak hale gelen Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibin
den (500) lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun, yayımını takibeden ay başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Maliye Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 12 . 5 . 1065 
Esas No. : 2/767 

Karar No. : 62 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin işti
rakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması için emsallerine nazaran üstün hizmetleri bulun
ması gerekmektedir. 

Dosyada bu olağanüstü hizmetini gösterir vesaik bulunmadığından, komisyonumuzca da bu 
kanaata varılamadığından teklifin reddine karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzcer Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Adana Ağrı Manisa 

ve bu rapor Sözcüsü Yusuf Aktimur Nevzat Güngör Yakup Yakut 
Edirne imzada bulunamadı 

îlhami Ertem 
Ordu Sivas 

Orhan N. Hazinedar Rahmi Çeltekli 

M. Meclisi (S. Sayısı : 216) 



Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/302 
Karar No. : 37 

15 . 2 . 1967 

Millet Meclîsi Yüksek Başkanlığına 

«Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, Mehmetoğlu 
Murat Çalışkan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi» incelendi ve 
görüşüldü : 

Kanun teklifinin gerekçesinde Murat Çalışkan'in jandarma eri olarak Dersim harekâtına iştirak 
ettiği, ayağından ve göğsünden yaralandığı, terhis edildiği, ve fakat bir zaman sonra hastalığının 
nüksetmesi üzerine çalışamaz hale geldiği, maluliyet maaşı istemişse de aradan zaman geçtiği için 
kabul edilmediği belirtilmektedir. 

Dosyasında bulunan evraklara göre : Göğsündeki kurşun yarasından dolayı raporla tesbit edil
diğine göre çürüktür. Hiçbir yerden geliri yoktur. 51 yaşındadır ve 3 çocuğu vardır. Harb tarihi ka
yıtlarında adı yoktur. 

Emsaline nazaran üstün başarı gösterdiğine dair dikkate değer bir vesikası bulunmıyan mezkûr 
şahsa ait teklif komisyonumuzca reddedilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
//. T. Toker 

Gümüşano 
S. Savacı 

Kütahya 
M. Erez 

Başkanvekili 
Rizo 

E. Y. Akral 

Balıkesir 
E. GtireZt 

İstanbul 
N. Eroğan 

M, 
Niğda 
. Altınsoy 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Bursa 
A. Türkel 

İzmir 
î. Gürsan 

Kâtip 
Bolu 

II. 1 .Cop 

Eskişehir 
M. 1. Ang% 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Yüceler 

Niğde 
II. Özalp 

m*w 

M. Meclisi (S. Sayısı : 216) 





Dönem : 2 
Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 I 6 Y & I H C İ © k 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 
9 arkadaşının, Mustafaoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve 

Plân komisyonları raporları (2 /302) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/302 
Karar No. : 376 

12 .12 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İkinci toplantı yılında gündeme girip de görüşülemiyen ve komisyonumuza iade olunan «Cum
huriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, Mehmetoğlu Murat 
Çalışkan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi» hakkında evvelce dü
zenlenen 26 . 6 . 1967 tarih ve 82 sayılı rapor, komisyonumuzun 6 . 12 . 1967 tarihli ve 3 ncü Birle
şiminde görüşülerek, aynen takabfoül edilmesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
/. S. Hatipoğlu 

Eskişehir 
/. Angı 

îzmir 
/. Gürsan 

Niğde 
R. Soyer 

Sözcü 
Sakarya 
N. Boyar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Gümüşane 
S. Savacı 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Rize 
C. Yalçın 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Kâtip 
Bolu 

H. t. Cop 

Aydın 
M. Ş. Koç 

İstanbul 
N. Eroğan 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Samsun 
Y. Akal 

Yozgat 
N. Tanrıdağ 

İmzada bulunamadı. 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Balıkesir 
E. Güreli 

İstanbul 
M. Güven 

İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
M. Erez 

'Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 





Dönem : 2 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 297 
Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, 
Mevcut ve kurulacak olan teknik okullarında geçici surette yevmiyeli 
idareci ve öğretim üyesi görevlendirilmesi hakkında kanun teklifi ve 

Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2 /151) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5703/198 

9 . 12 . 1965 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ üyesi Celâl Er'uğ ve arkadaşlarının, hükümsüz kâğıtlar ara
sında bulunan, mevcut ve kurulacak olan teknik okullarında geçici surette yevmiyeli idareci ve 
öğretim üyesi hakkındaki kanun teklifinin, Miüat Meclisi içtüzüğünün 69/2 maddesi gereğince 
yeniden muameleye konulmasını istiyen tezkeresi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereken işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

8 . 12 . 1965 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 69 ncu maddesi gereğince hükümsüz kalan, mevcut ve kurulacak olan 
teknik okullarında geçici surette yevmiyeli idareci ve öğretim üyesi görevlendirileceği hakkındaki ka
nun teklifinin yeniden muameleye konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Gümüşano 
II. Zarbun 

Zonguldak 
T. Baltan 

Çanakkale 
N. Altan 

Giresun 
S. Orhon 

Çanakkale 
Z. Termen 

Mardin 
A. Bayar 

Zonguldak 
T. İnci 

Tekirdağ 
C. Tarlan 

Rize 
M. Agun 

25 . 2 . 1964 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Mevcut ve kurulacak olan teknik okullarında geçici surette yevmiyeli idareci ve öğretim üyesi gö
revlendirileceği hakkındaki kanun teklifimle, gerekçesini ilişik olarak sunuyorum. 

Gereğine delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 
Elâzığ Senatörü 

C. Ertuğ 



GEREKÇE 

Milletçe gaye edinilen iktisadi ve sosyal kalkın "na hedeflerine hızla ulaşabilmenin her şeyden ön
ce vasıflı insan gücü ve bu gücü teşkil edecek ehliyetli elemanın yetiştirilmesi ile mümkün olaSâgı 
şüphesizdir. 

Bu âlânda milletlerarasında, yarışmalar devam etmekte, özellikle teknik alanda eleman yetil}tii*en 
öfeuİlarin öğretim üyelerini temin için yapılan yatırımlar büyük miktarlara baliğ olmaktadır. 

Memleketin çeşitli sahalardaki mühendis ih t ivamı karşılamak amacı ile kurulmakta olan teknik 
okulların kendilerinden beklenilen gayeleri gerçekleştirebilmeleri her şeyden önce ehliyetli öğretim 
kadrolarına sahibolmaları ile mümkün olacaktır. 

Liyakatli öğretim elemanını yetiştirme işinin mamana bağlı bulunduğu uzun ve ısrarlı bir plân
lamayı gerektirdiği, yetişmiş olanlardan kısa vadeli programlara göre faydalanmanın ise büyük öde
melerle sağlandığı görülmektedir. Büyük iş yerle'inin dışında yüksek vasıflı eleman yetiştirmek 
amacı ile kurulan müesseselerimiz, ödeme mevzuatınızın sağladığı âzami imkânlara rağmen yüksek 
ehliyetli ö&retici elemanları cezbedememekte, mües~ose ve tesisler için yapılan yatırımlar plânlı geliş
menin hızlanmasını engellemekte hattâ müesseselerin kapanmasına sebebiyet vermekte ve bunun so
nucu ekonomik ve toplumsal alanda büyük zarar'ara yol açmaktadır. 

(Genellikle, yüksek vasıflı elemanlar Ankara ve İstanbul gibi merkezlerin dışında açılan yüksek 
dereceli öğretim kurullarında gerek kısa ve gerekse uzun süre ile çalışmayı mevcut ödeme imkânları 

:'karşıisinda kabul etmemektedirler. 
Bu ve benzeri sebeplerden teknik okulların öğretim kadrolarını 7475 sayılı Kânunun sağladığı 

ödemelerle 5 - 6 yıl içinde tamamlamaya imkân olmadığından özel ödeme imkanlarının sağlanması 
gerekmektedir. 

•" .Bu kanun tasarısı belirtilen ihtiyaçları cevaplandıracak, aynı zamanda yetiştirilecek mühendisle
rin -'kendilerinden beklenen fonksiyonları görebilecek nitelikte olmalarını da sağlıyacaktır. 

Tasarının 1 nci maddesi, okulların b"l imsel seviyelerinin gerektirdiği yüksek vasıflı öğretim ele
manlarını çalıştırabilmek için. sözleşme ile Türk ve yabancı uyruklu idareci ve öğretim üyelerinin 
g,örovlenırHri1raelerini saftlrv.acaktır. 

Bu şekilde görevlendirilenlere verilecek ücret ile hizmet süresi ve diğer anlaşma esasları okul ku
r u l l a r c a tesbTt edilmekle beraber, atanmaları M IH Eğitim Bakanının onayı ile kesinleşecektir. 

tşe son verme de aynı usule uygun olarak yapı^aeakıtır. 
Tasarının 2 nci maddesinde, teknik okulların organlarının görev ve yetkileri ile her türlü yö

netim ve öğretim işleri yönetmeliğinde belirtilecek şekilde yürütülecektir. 
3 ncü ve 4 ncü maddelerde ise, sözleşme ile görovlendirimleri istenen idareci ve yönetim üyeleri 

giderlerinin ne şekilde yapıla.eağr'belirtilmektedir. 
6374 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine uvulara': konmuş olan 5 nci madde ile üniversitesi bulu

nan şehirlerdeki teknik okulların üniversite öğretim üyelerinde^. de faydalanmalarını sağlaöiaktadır. 
Geçici madde, okul kurulları kuruluncaya kadvr Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyaca göre sözleş

meli idareci ve öğretim üyelerini görevlendirmesi mümkün olacaktır. 
Altı ve yedinci maddeler, yayın ve yetki ile ilgilidir. : 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 



Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
MÜlî Eğitim Komisyonu 

Esâs No: 2/161 
&âmrtfoî2dı 

30.4.1966 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl 
TSlrtug ve Ö arkadaşının, mevcut ve kurulacak olan teknik okullarında geçici surette yevmiyeli idareci 
ve öğretim üyesi görevlendirileceği hakkında kanun teklifi, Devlet Personel Dairesi, Hükümet temsil
cisi ve teklif sahibinin de iştirakiyle önce bir Alt Komisyonda, sonra da asıl Komisyonumuzda tetkik 
edilmiştir. 

Devlet Personel Dairesi temsilcisi, sözleşmeli personel çalıştırılması sisteminin (>57 sayılı Kanun 
hükümlerine aykırı bulunduğunu, bu kanunun Öngördüğü hedef ve prensipleri zedeliyeceğini; bu iti
barla teklifin aleyhinde bulunduğunu beyan etmiş ise de; teklif esas itibariyle Anadolu'da ve özellik
le mahrumiyet bölgelerinde bulunan ve bu yüzden idareci, Öğretmen ve öğretim görevlisi temin edi-
lemiyen teknik okullara bu çeşit personelin temini öngörüldüğünden; 657 sayılı Kanun hükümlerinin 
ise henüz meslekinin ilk yıllarında bulunan genç teknik personelin mahrumiyet bölgelerindeki teknik 
okullarda çalışmalarını sağlayıcı mahiyette cazip görünmediği göz önüne alınarak, esas itibariyle ka
nun teklifinin olumlu karşılanmasına; ancak, 657 sayılı Kanunda öngörüldüğü üzere, yapılan hizmetin 
önem derecesine göre maaş verilmesi prensibine sadık kalınmak ve maaş1 bakımından sözleşmeli perso
nel lehine fâzla farklı durumlar yaratılmasına imkân vermemek üzere teklife bir ikinci madde ilâve
siyle bu okullarda çalışacaklara en çok (1 000) göstergeyi geçmemek üzere aylık ücret verilmesi, tek
lifin diğer bâzı maddelerinin yukarıda izah edilen gerekçe ile değişik kabul edilmesi Komisyonumuz
ca uygun görülmüştür. 

Plân Kottıisyönuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Çanakkale 
A.. N. Akay 

Amasya 
A. D emir ay 

Bu kanun teklifi için 
Sözcü 

Uşak 
F. Uğrasızoğlu 

Ankara 
A. R. Çetitıer 

Kastamonu 
A. §. Bohça 

Adana 
H. Aksay 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
M. Yılmaz 

Manisa 
AT. Ağaoğlu 

Artvin 
M. Rona 

Erzurum 
N. Diler 

•Millet Mceliai (S. Sayısı t 597) 



— 4 _*.-
CUMHURİYET SENATOSU ELÂZIĞ ÜYESİ 

CELÂL ERTUĞ VE 9 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

Movcut vo kurulacak olan teknik okullarında 
geçici surette yevmiyeli idareci ve öğretim üye
si görevlendirileceği hakkında kanun teklifi 

MADDE 2. — Bu kanun uyarınca kurulacak 
teknik okulların organları, bunların görev ve yet
kileri ve diğer her türlü yönetim işleri Millî Eği
tim Bakanlığınca onanacak yönetmeliklerde be
lirtilir. 

MADDE 3. — Öğretim veya idareci kadrola
rına alınacak kimseler için bütçede açılacak özel 
bir fasla ödenek konur. Birinci madde gereğince 
yapacağı ödemeler için okullar gerekli bütçelerini 
her yıl en geç Temmuz ayının 15 ine kadar Millî 
Eğitim Bakanlığına verirler. 

Millî Eğitim Bakanlığı verilen bütçeyi o yıla 
ait genel bütçenin hazırlanmasında kabul edilen 
esaslara göre ine eliy erek tosıbit ettiği miktarı 
kendi bütçesi ile teklif eder. 

MADDE 4. — Teknik okullarında bu kanuna 
göre görevlendirileceklere yapılacak ödemelerle 
hesap ve sarf işlerinin ne suretle yürütüleceği 
okul kurulunca hazırlanıp Millî Eğitim ve Mali
ye Bakanlıklarınca kabul edilecek yönetmelikle 
tesbit olunur. 

MADDE 5. — Üniversite öğretim üyelerine 
teknik okullarda alacakları görevler dolayısiyle 

Millet Meçlisi 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DF/ÎÎ?-
TİRİŞİ 

Mevcut ve Kurulacak olan Teknik Okullarda 
geçici olarak sözleşmeli idareci ve öğretim üye

si 2*^*3vlendirilmesi hakkında kanun tt-klifi 

MADDE 2. — Teknik okullarda çalıştırı
lacak sözleşmeli idarecilere ve öğretim üye
lerime ödenecek aylık ücret, 657 sayılı Ka
nunda öngörülen 1 000 göstergesine tekabül 
eden maaş tutarından fazla olamaz. 

MADDE 3. —• Teklifin ikinci maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kurumlar için lüzumlu 
ödenek, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin il
gili bölümlerimde gösterilir. 

MADDE 5. — Teklifin 4 neü maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 5 nci maddesi 6 neı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 297) 

MADDE 1. — Halen mevcut ve kurulacak 
olan teknik okulların bilimsel ve teknik seviyele
ri ve kuruldukları yerlerin şartları gerektirdiği 
takdirde, işe alınma ve çalıştırma şekilleri okul 
kurullarınca hazırlanacak sözleşmeye göre görev
lendirilecek Türk ve yabancı uyruklu idareci ve 
öğretim üyeleri, okul kurulunun kararı ve Millî 
Eğitim Bakanının onamı ile atanırlar. Sözleşme 
sürelerinin bitmesi veya başka suretle işlerine son 
verilmesi de aynı usule uygun olarak yapılır; ve 
öğretim görevlileri de aylıklı öğretim üyeleri için 
uygulanan hükümlere tabidir. 

MADDE 1.—- Halen mevcut ve kurulacak 
olan okullarda, 657 sayılı Kanun hükümleri dâ
hilimde yeteri kadar maaşlı idareci ve öğre
tim üyesi bulunamaması halinde Türk veya 
yabancı uyruklu sözleşmeli personel çalıştırı
labilir. 

Bu personelin nitelikleri, işe alınmaları, 
çalınma ve işlerine son verilme şekilleri bir 
yönetmelikle tesbit olunur. 

Bu kurumlarda çalıştırılacak sözleşmeli 
personelin öğretim görevleri, aylıklı öğretim 
üyeleri için uygulanan hükümlere tâbidir. 



— 5 — 
Teklif 

ödenecek maaş ve ücretler Üniversiteler Kanunu
na göre verilen tazminata halel getirmez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teknik okulların ku
ruluş devresinde (okul kurulu teşekkül edinceye 
kadar) bu kanun uyarınca yapılacak atanmaları 
Bakanlık, ilgili öğretim dairesinin teklifine göre 
yapar. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi 

GEÇİCİ MADDE 1. — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — Teklifin 6 ncı maddesi 7 nci 
madde olarak aynen kabul edilmşitir. 

MADDE 8. — Teklifin 7 nci maddesi 8 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/151 
Karar No. : 82 

26 . 5 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tetikilki hususu komisyonumuzca havale buyurulan Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesd Celâl Er-
tuğ ve 9 arkadaşının, (Mevcut ve kurulacak olan teknik okullarınıda geçici surette yevmiyeli idare
ci ve öğretilm üyesi görevlendirilmesi hakkında kanun teklifi) ve teklif hakkında, önceden havale 
edüdıiği Millî Eğitim Komisyonunca düzenlenen rapor ilgili Hükümet ıtemsÜci'lerinin de iştirakiyle 
görüşüldü. 

Anadolu'da ve tAr kısım anahrumiyest bölgelerindeki tıekriik okullara, temininde güçlük çekilen 
öğretmen, öğretim görevlisi ve idareci sıkıntısını gidermek amacı ile bu nitelikteki personelin söz
leşmeli olarak çalıştırılmasını öngören kanun teklifinin tümü görüşülmüş, söz konusu teklifin, Ana
yasasının personel rejimi ile ilgili bölümleri ile çeliştiği, ödemelerle ilgüi bölümlerin ise genel 
muhasebe kurallarına uygun olarak tertiplenmediği hususunda komisyonumuzda görüş birliğine va
rılmış ve dolayısiyle söz konusu teklif reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasviplerime arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
1. Seçkin 

Erzurum 
C. Önder 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Balıkesir 
E. Güreli 

İmzada bulunamadı 

Eskdşehlir 
M. 1. Angı 

İmzada (bulunamadı 

Sözcü 
S'alkarya 
N.Bayar 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Giresun 
/. E. Kıhçoğlu 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Çanakkale 
§. İnan 

Güımüşane 
S. Savacı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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İstanbul İstanbul İamiir Konya 
S. Aren İV. Eroğan 1. Gürsan M. N. Kalaycıoğlu 

fcnzada bulunamıadı 

Muğla Niğde 'Sakarya Trabzon 
T. Şahım- //. Özalp E. Alioan A. 1. Birincioğlu 

İmzada bulunamadı , İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Rıza Uzuner 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 



Toplantı : 2 
Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 9 7 Y © I n C ' © K 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, 
mevcut ve kurulacak olan teknik okullarında geçici surette yev
miyeli idareci ve öğretim üyesi görevlendirilmesi hakkında kanun 

teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2 /151) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/151 
Karar No. : 384 

12 .12 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İkinci toplantı yılında gündeme girip de görüşülemiyen ve komisyonumuza iade olunan «Cum
huriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının mevcut ve kurulacak olan teknil?: 
okullarında geçici surette yevmiyeli idareci ve öğretim üyesi görevlendirilmesi hakkında kanun 
teklife» hakkında evvelce düzenlenen 26 . 5 . 1967 tarih ve 105 sayılı rapor, komisyonumuzun 
6 . 12 . 1967 ıtarMi ve 3 ncü Birleşiminde görü-şülerek, aynen takalbbül edilmesine karar veril
miştir. 

'Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek [Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydm 

1. Sezgin 

Ankara 
î. S. Hatipoğlu 

Eskişehir1 

t. Angt 

İzmir 
/. Gürsan 

Niğde 
B. Soyer 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sözcü 
Sakarya 
İV. Boyar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Gümüşane 
S. Savacı 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Bize 
C. Yalçın 

Trabzon 
A. B. Uzuner 

Kâtip 
Bolu 

H. î. Cop 

Aydın 
M. §. Koç 

İstanbul 
N. Eroğan 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Samsun 
Y. Akal 

Yozgat 
N. Tanrıdağ 

İmzada bulunamadı. 

Adıyaman 
M. A. Atalay-

Balıkesir 
E. Güreli 

İstanbul 
M. Güven 

İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
M. Erez 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 





Dönem : 2 
Toplantı : 3 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1967 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasansı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/391) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 6 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 585/3820 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
21 . 6 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «1967 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısı» ve ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere, 1967 yılı Bütçe Kanunumun 3 ncü maddesi ile, ödenek ve gelir miktarı arasın
daki 500 milyon liralık açığın iıç istikrazla karşılanması öngörülmüştür. 

818 sayılı Kanunla ihracına yetki verilen 700 milyon liralık «1966 Kalkınma İstikrazı» tah
villeri 16 . 1 . 1967 - 15 . 2 . 1967 tarihleri arasında 1 ay gibi fasa bir müddet içinde 322,10 mil
yon liralık kısmı Ibankalara, 292,6 milyonluk kısmı resmî müesseselere ve Ibalkıye 85,4 milyon 
liralık kısmı da özel sektöre satılmıştır. 

Gerek bu durum, gerek memleketimiz ekonomisinin gün geçtikçe gelişmekte 'bulunması ve 
içinde bulunduğumuz 1967 yılında yapılmış ve yapılacak 181 mülyon lira civarındaki tahvil 
itfası 'hususları nazarı itibara alınırsa, bu miktardaki tahvilin, piyasanın uygun bir zama
nında ve biraz daha uygun bir suskripsiyon müddeti içinde satılabileceği umulmaktadır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 10 . 7 . 1967 
Esas No. : 1/391 
Karar No. :.147 

Yüksek Başkanlığa 

1967 Kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komis
yonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek, tasarı ay
nen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
Çankırı 

T. Akman 

Ordu 
Muhalifim 
F. Güley 

Burdur Gaziantep 
F. Kırbaşlı N. Sanca 

Sivas 
Muhalifim 

M. K. Palaoğlu 

Urfa 
Muhalifim 
B. Boran 

Kütahya 
M. Ersoy 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Karar No. : 111 
Esas.No. : 1/391 

8 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1967 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısı Hükümet temsilcilerinin de katılmasiyle incelen
di, görüşüldü : 

Tasarı gerekçesinden ve alman bilgilerden, 1967 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesi ile, 
bütçe ödeneği ile geliri arasındaki 500 milyon liralık iç istikrazla karşılanacağı kabul edilmiş: 
bulunduğu, 

818 sayılı Kanunla 700 milyon liralık «1966 Kalkınma İstikrazı» tahvillerinin bir ay gibi kısa 
bir zaman zarfında satılmış olması ve memleketimiz ekonomisinin gün geçtikçe gelişmekte bulun
ması, 1967 yılında yapılmış ve yapılacak 181 milyon lira civarındaki tahvil itfası hususları nazarı 
itibara alınarak, bu miktardaki tahvilin piyasanın uygun bir zamanında alıcı bulacağı anlaşılmış ve 
tasarı yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Balıkesir 
E. Güreli 

İstanbul 
M. Güven 

Niğde 
R. Soyer 

Başkan V. 
Rize 

(İzinli) 
E. Y. Akçal 

Ankara 
t. S. Hatipoğlu 

Eskişehir 
1, Angı 

İzmir 
/. Gürsan 

Rize 
C. Yalçın 

N. 
Yozgat 

Sözcü 
Sakarya 
N. Bayar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Gümüşano 
S. Savacı 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Samsun 
Y. Akçal 

Tanrıdağ 

Kâtip 
Bolu 

H. 1. Cop 

Aydın 
M. §. Koç 

İstanbul 
N. Eroğan 

Kütahya 
Söz hakkım saklı 

A. 

M. Erez 
Trabzon 

/. Birincioglu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1967 kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hâsılı 1967 (bütçe yılında yapılacak yatırımların finansmanında Ikullanılmalk 
üzere 600 milyon liraya kadar 1967 Kalkınma istikrazı adı ile uzun vadeli 4ç istikram aktine Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince yapılacak istikraz için (hamiline yazılı tahvil ihraeolunur. 
Bu istikrazın yıllık faiz nislbeti Bakanlar Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ive sair şartları 

Maliye Bakanlığı tarafından teslbit olunur. 

MADDE 3. — Tahvillerin itfası, Iborsada başabaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları müddetçe bu
radan satmalma yolu ile, başabaşı bulmuş veya aşmış bulundukları takdirde ikur'a 'çekmek sure
tiyle yapılır. 

MADDE 4. — Bu tahviller ihraç tarihlerinden itibaren 10 yıl igeçmed'ikçe 'erken Ödemeye veya 
konversiyona tabi tutulamaz. Bu tarihten sonra keyfiyet Hükümetçe 3 uy önce ilân edilmek sure
tiyle- her hangi bir faiz vâdesinde tedavülde kalmış olan tahvillerin tamamı veya bir (kısmı için 
haşabaş erken ödeme veyahut konversiyon yapılabilir. 

MADDE ö. — Tahvillerin faiz ve bedelleri, ıg'eçiei ve kesin tahviller ve (bunların kuponları ile 
ödemelerine ait evrak: ve senetler, ilân ve istikraza ilişkin diğer işlemler istikrazın tamamen itfa
sına (kadar her türlü vergi ve resimden muaftır. 

MADDE 6. — Bu kanun 'gereğince 'çıkarılacak olan tahviller; genel ve (kaltma bütçe ile ida
re 'olunan daire ve kurumlarla il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ile Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat (olarak itibari kıy
metleri üzterinden kalbul olunur. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden önce Vâdesi igelmiş ıfaiz ku
ponlarının bedelleri tahvil sahiplerine aidolur. Bu tahviller Hazinece satılmış ve satılacak olan 
Millî Emlâk bedellerinin ödenmesinde dahi ıbaşabaş kabul olunur. 

MADDE 7. — Bu istikraza ait fa'iz 'kuponlarının "bedelleri tediyesi iktiza <ettiği tarihten itibaren 
5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lâzıımgeldiği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine lehine 'zaman
aşımına uğrar. 

MADDE 8. — Bu kanun gereğince yapılacak istikrazın her türlü ihraç giderleri, Maliye Ba- f 
kanlığı Bütçesinin ilgili bölümünden ödenir. 

Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını teşvik; maksadiyle hazırlatılacak afiş, pankart ve di
ğer 'giderleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

MADDE 9. — Bu kanunun akdine izin verdiği istikrazın yıllık faiz, itfa ve diğer ıgiderlerini 
karşılıyabilecek ödenek, her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesinin borç ödemeleri bölümüne (konulur. 

MADDE 10. — Bu (kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
21 . 6 . 1967 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam 
8. Demirel 8. Öztürk H. Atabeyli K. Ocak 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
8. T. Müftüoğlu H. Dinçer A. Topaloğlu F. Sükan 

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
F. Sükan C. Bilgehan 1. Ertem O. Alp 

M. Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

A. Türkel V. Â. Özkan 1. Tekin B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. Bilgiç A. N. Erdem M. Turgut R. Sezgin 

Turizm ye. T. Bakanı tmar ve tskân Bakanı Köy İşleri Bakanı 
İV. Kürşad H. Menteşeoğlu T. Toker 

M. Meclisi (S. Sayısı : 450) 


