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1 — GEÇEN 1 

Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş; istanbul 
Üyesi Şevket Akyürek'in, Ereğli Demir - Çe
lik işletmelerine getirilen mal ve kıymetlerin 
Yabancı sermaye teşvik Kanunu hükümlerine 
göre yurda giren yabancı sermayeye dâhil 
olup olmadığına dair sorusuna verdiği cevabı 
tashih ve tasrih etti. 

Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ, Federal Alman
ya'da televizyonda gösterilmekte bulunan ve 
yurdumuzu çok geri bir durumda tanıtan film 
hakkında izahlarda bulundu ve bununda ilgi-
lenlilmesini istedi. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Celâl Tev-
fik Karasapan, Federal Almanya'da televiz
yonda gösterilen filimden haberdar olduk
larını, .gayesinin memleketimizi kötü göster
mek olmadığını belirtti. 

Görüşülmesi gereken kaınuniların çoklu
ğu dolayısiyle, 12 . 6 . 1963 Çarşamba günün
den itibaren, Genel Kurulun saat 14 de toplan
masa. kabul 'adildi. ' ' 

Millî Eğitim Bakam Şevket Raşit Hatıip-
oğlu'nun, istifasunun kabulü ile adı geçen Ba
kanlığa Millî Savunma Bakanı ilhama Sancar'-
m; 

Ulaştırma Bakanı Rifat öçten'An. istifasının 
kabulü (ile adı geçen Bakanlığa Devlet Baka
nı Raif Aybar'm vekillik 'edeceklerine; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ba
yındırlık Bakanı Ilyaş • Seçkin'e, dönüşüne 
kadar . Maliye Bakanı Ferid Melen'in vekillik 
edeceğine - ve, 

Açık bulunan Millî Eğitim Bakanlığına 
Bursa Milletvekili ibrahim öktem'in tayin 
edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
okundu, -"bilgi edinildi. 

Sanayi Bakanı Fethi. Çelikbaş'm; 6309 sa
yılı Maden Kanununun . bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâ- J 
zı maddeler eklenmesine dair kanun tiasarısı- { 
nı görüşmek üzere havale edildiği komisyon- i 
lardan ikişer üyenin iştirakiyle foir Geçici Ko- i 
misyon kurulması kabul edildi. j 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Âdil i 
ünlü'nün, Anayasa ve Adalet Komisyonun
dan istifası okundu ve gereğinin yapılacağı ! 

bildirildi, 

TAK ÖZETÎ 

Anayasa. Mahkemesinin kuruluşu ve yargı
lama usulleri hakkındaki 22 . 4 . 1962 tarih
li ve 44 sayılı Kanuna ıbağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 3 madde 
eklenmesine dair kanun kabul edildi. 

Turizm müesseselerince yabancı memleket-
| lerden getirilecek eşyanın Gümrük ve diğer 
i ithal vergi ve resimlerden muafen ithali hak-
| kındaki kanun teklifine dair Bütçe komisyon-
I lan raporu kabul olundu. 
j Çeşitli teadül ve teşkilât ıkanunlar.iyle di-
j ğor kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar-
ı larmın değiştirilmesi hakkında 7244 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesinin tadili hakkındaki 
| kanun teklifine dair Bütçe Komisyonu ra-
j poru kabul edildi. 
I Kuzey-Atlântik Andlaşması Teşkilâtı Müş-
j terek Enfras-trlüktür Programları gereğince-
i Türkiye'de yapılacak inşa ye tesis işlerine da

ir 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin' 
! değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, is-
| teği üzerine, Komisyona geri verildi. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması ve 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rıları kabul olundu. 

Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 33 ncü 
Maddesi sonuna bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkındaki Millî Savunma ve 

istanbul Üyesi Şevket Akyüreik'im yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları 
kabul edildi.. 

Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, Ku
rucu Meclis, Dilekçe Komisyonunun 1 . 9 . 1961 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 66 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapo
runun görüşülmesi, ilgili Bakan hazır bulun
madığından gelecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet. Senatosu içtüzük teklifinin gö
rüşülmesi ; tesfoit edilecek bir birleşimde görü
şülmek üzere, ertelendi. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 84 ncü maddesinin değiştiril-
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meşine ve bu kamına geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifinin kanunluğu ka'bul 
edildi 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair ola.n 3656 sayılı Kanuna.bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın birinci ..görüşülmesi bitirildi. 

ıŞpor kulüpleriyle oyunculara ve kargı ku
lüplere şimdiye kadar ödenmiş bulunan transfer 

.ücretleriyle teşvik primlerinden mütevellit 
vergi borçlarının • bir defaya mahsus olmak 
üzere affı hakkında kanun teklifi, isteği üze
rine, Komisyonıa geliverildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanu
nunun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı Komisyona geriverildi. 

Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 ve 45 
nci maddelerinin değiştirilmesine ve 

Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 ve 
47 "nci maddelerinin değiştirilmesine dair .ka
nun tasarısının görüşülmesi, ilgili Bakan ve 
Komisyon hazır bulunmadığından, gelecek bir
leşime bırakıldı. 

Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüsle
rinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki 
154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, isteği üze
rine, Komisyona geriverildi. 

Şeihit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlıya, 
• MeJhmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye ve, 

[Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına işti
rak eden Ali Fahamoğlu ve Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarıları kabul edildi. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikaçliigü'in, 143, 173, 
181,183, 

İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz'un 160, 
Balıkesir Üyesi Hasan Ali Türker'in 166, 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs

kender Cenap Ege'nin, tren bileti ücretlerinde 
öğretmenler için uygulanan tenziUi tarife ile 

; dergi ve kitaplardan alınan posta . ücretleri
ne dair sözlü 80111 önergesi, Ulaştırma Bakan
lığına (gönderilmiştir. (6/194) 

Elıâızığ Üyesi Rasim Giray'm 169, 
Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'm 170, 
Siirt Üyesi Lâtif Aykutlun 171, 
Van Üyesi Faruk Işık'ın 180, 
Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in 182, 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 184, 
Traibzıoın Ü/esi Yusuf Demirdağ'm 185 sa

yılı soruları ilgili Bakanların; 
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Hida

yet Aydıner'in 174, 
Kayseri Üyesi Hüsnü, Dikeçligirin 179 sayılı 

soruları, ilgili Bakanlardan bâzılarının; 
Cumhur'başkanınca seçilen üyelerden Ha

san Kangal'ın 172, 
Kastamonu Üyesi Nusret Tuna'nın 187, 188' 

sayılı soruları, soru sahiplerinin; 
Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun 186 sa

yılı sorusu, soru sahibinim izinli bulunmasın
dan geleıcek "birleşime bırakıldı. 

Talbiî Üye Mehmet Özgüneş'in, sözlü soru
ları İçtüzüğün 152 nci maddesi gereğince gün
deme alınmaları hakkındaki sözlü sorusuna, 
Başkanve'killerindcn Sırrı Atalay cevaıp verdi. 

Bitlis Üyesi Cevdet GTeboloğlu'nun, açılması. 
düşünülen tıp fakültelerine dair Sağlık ve Sos
yal ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
ile, ' 

Zonguldak Üyesi Tevfik İnei'nin, balık is
tihsaline dair, Devlet Bakanından sözlü so
rusu, soru sahipleri iki birleşimde hazır bulun
madıklarından düştü. 

12 Haziran 1963 Çarşamba günü saat 14 te 
toplanımak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

İhsan Hamit Tigrel Macit Zeren 

Kâtip 
ıSivas 

•Ahmet Çekemoğlu 

2. — Cumlhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Söke ovasının nehir taş
kınlarından korunması hususunda ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, 
Bayındırlık ve Tarım Bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/195) 

iSOHULAR 
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O. Senatosu B : 74 12 .6.1963 O • 1 
2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Tohumlukların tescil, 'kontrol ve ser-

tifikasyonu hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Sanayi ve Tarım, Anayasa 
ve Adalet ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/247, € . Senatosu 1/211) (S. 
S&yısı : 155) 

2. — Kamu iktisadi teşebbüslerin 1960 ve 
daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım ver
gi borçlarının tasviyesi hakkındaki t kanun 
(tasarısının Millet Meclisince Ikaibul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisa

di İşler ve Bütçe fkoonjisyoaıları 'raporları (M. Mec
lisi 1/201, C. Senatosu 1/229) (S. Sayısı: 156) 

3. — Temsilciler Meclisi eski üyesi Ekrem 
Tüzemen'in Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
43 sayılı kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/18) 
(S. Sayısı : 157) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/209) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER — Macit Zeren (Amasya) — Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunlumuz vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

4. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

1. — Başkanvekili Sırrı Atalay'm; Tabvl 
Üye Mehmet özgüneş'in, soruların gündeme alın
ması konusundaki sözlü sorusuna verdiği ceva
bın soru günü ile ilgili kısmının tashih ve tavzi
hine dair sözleri 

BAŞKAN — Geçen zabıt hakkında buyu
run S i m Bey. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Sayın arkadaş
lar, dün özgüneş'in Riyaset Divanına tevcih 
edilmiş sorusuna cevap verirken, sözlü soru
ların muayyen bir adedinin haftada bir defa 
gündeme alınması hususunda Riyaset Diva
nının karar aldığını ve bu kararın Yüksek He
yetin oylarına arz edildiğini ifade etmiştim. 

Riyaset Divanından bu şekilde karar alınmış, 
bulunuyordu. Ancak, hemen Senatoya ait 
geçmiş bütün zabıtları tetkik ettim. Maale
sef gördüm ki, Umumi Heyetin kararma ikti
ran etmemiş, bu husus Umumi Heyete getiril
memiştir. Bu bakımdan dün, Riyaset Divanı
nın aldığı bu kararın usulen Umumi Heyete 
gelmesinin iktiza edeceği yolundaki kanaatle 
bu beyanda bulundum. Tetkikat yaptım ve 
gördüm ki, Umumi Heyetin oylarına arz edil
memiştir. 

Bu sebeple Yüksek Heyetinizden özür di
lerken, bu şekilde düzeltirim. , Saygılarımla 
(Alkışlar.) 
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5. — BAŞKANLIK DÎVANINI! 

i. —, Mazeretine binaen yurt dı§ına gidecek 
olan îmar ve îskân Bakanı Fahrettin Kerim 
Gökay'ın dönüşüne kadar kendisine, Devlet Ba
kam Raif Aybar'ını vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/208) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Daimî Fahrî Reis [bulunduğu Dünya Göıç-

men konularını inceliyen Association (A. W. 
R.) nin 15 - 18 Haziran 1963 tarihlerinde Os-

.lo'da yapacağı toplantılara katılmak ve müta-
akıben ıgiözünden ameliyatı yapılmış olup 

halen isviçre'de bulunan refikasını memleke
te getirmek üzere 13 . 6 . 1963 tarihinden 
30 . 6 . 1963 tarihine kadar mezun sayılma
sını, 14 . 5 . 1963 tarihli ve 1278 sayılı tezke
re ile istiyen îmar ve îskân Bakanı Fahrettin 
Kerim Gökay'ın izinli sayılmasının ve bu müd
det zarfında kendisine Devlet Bakanı Raif 
Ayhar'm vekillik etmesinin, Başbalkanm tek
lifi üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunmuştur 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet B\akanı ve Başbakan Yar
dımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik edeceği
ne dair tezkeresi. (3/206) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalış

ma Balkanı Bülent Ecevit'in dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş < lduğunu arz ederim. 

Cumhurb aşkanı 
•Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza sunulmuştur. 

3. — Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına, 
Kastamonu Milletvekili İhsan Şeref Dura'mn 

GENEL KURULA SUNUŞLARI. 

I iâyin edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkere-
1 si. (3/207) 

'BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına, 

Kastamonu Milletvekili îhsan Şeref Dura'nın 
.tâyininin, Başbakanın teklifi üzerine, muva
fık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhur b aşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Muvaffakiyetler temennisi 
ile ıttılaınıza sunulmuştur. 

4. — İstiklâl Savaşında İnönü savaşlarında 
şehit düşenlerin \aziz hâtıralarını anmak üzere 
23 . 6 . 1963 günü ŞehitMkte yapılacak törene 
daveti ihtiva eden İnönü Şehitlerini Anma Ko
mitesi Başkanlığı yazısı ve törene katılmak üzere 
5 kişilik bir heyetin seçilmesi. 

BAŞKAN — Bozüyük Kaymakamının ya
zısını okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Ankara 

İstiklâl Savaşında înönü Meydan muharebe
lerinde şehit düşen kahramanlarımızın aziz hâ
tıralarını anmak üzere 23 Haziran 1963 Pazar 
günü saat 10 da şehitlikte yapılacak olan Tören 'e 
teşriflerinizi veya programa göre C. Senatosu 
adına konuşacak Senatörün isminin bildirilme
sine emir ve müsaadelerinizi saygı ile arz eylerim. 

A. Ulvi Pınar 
înönü şehitlerini anma komitesi Başkanı 

Kaymakam ve Belediye Reisi 

BAŞKAN — Bu hususta bir mütalâa var mı? 
3 ilâ 5 kişilik bir heyetin gönderilmesi Riyaset 
Divanınca muvafık görülmektedir. Müsaade 
ederseniz bunu kur'a ile yapalım. (Arzu edenler 
isimlerini bildirsin, sesleri.) Nasıl arzu eder
seniz. Divandan Sadık Artukmaç gitmek ar
zusunu izhar etmiştir. Efendim, evvelâ üç mü 
zusunu izhar etmiştir. Efendim, evvelâ üç mü, 
beş mi olacak bunu tesbit edelim... (Beş olsun, 
sesleri.) Beş kişi olmasını oylarınıza arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 
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Şimdi, beş arkadaş olacaktır. Şimdiye ka

dar isimlerini tesbit ettiğimiz arkadaşlar şun
lardır : 

Âli Aksoy, Orhan Süersan, Sadık Artukmaç, 
Mehmet özgüneş, Muallâ Akarca, (Kâzım Orbay 
var, sesleri) yormıyalmı kendilerini efendim. 

Bu isimleri birer birer okuyup oylarınıza su
nuyorum. 

Sayın Âli Altsoy\ı kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Sadık Artukmaç 'ı kabul edenler ...Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Orhan Süersan'ı oylarınıza arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Mehmet Özgüneş'i kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Muallâ Akarca 'yi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir... 

Bu suretle heyet teşekkül etmiş oluyor. 

5. — Anayasa ve Adalet Komisyonuna üye 
seçimi: 

BAŞKAN — Adalet Komisyonundan iki ar
kadaşımız istifa etmiştir. Bunlardan bir tanesi 
Fethi Başak idi. Adalet Partisi Grupu Baş
kanlığına bundan bir ay kadar evvel, yani 
16 . 5 . 1963 tarihinde yazı yazılmış, fakat bu 
arkadaşın yerine kimi namzet göstereceklerine 
dair cevapları halâ gelmemiştir. Şimdi teklif 
ettiğiniz bir arkadaşınız var mı? 

(Adalet Partisi sıralarından, Fikret Turhan-
gil sesleri.) 

Diğer üye de kontenjandan olacaktır. Buna 
namzet ise, Sayın Çağa'dır. Şimdi bunları oyla
rınıza sunacağım. 

Fikret Turhangil'in, Adalet Komisyonuna 
üyeliğini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Esat Çağa'nm, aynı Komisyona üyeliğini ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, 
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Filhakika, bu oylamanın açık oylama şeklin 

de olması gerekirdi. Ama, netice yine bu olaca
ğından fıızulen vakit kaybetmiyelim diye bu 
yola gittik. Yani bilmediğimizden değil. (Gü
lüşmeler.) 

6'. — Tabiî Üye Sami Küçük'ün; Türkiye Bi
limsel ve Teknik Araştırma Kurumu kanunu ta
sarısının, müstaceliyetine binaen, havale edildiği 
Bütçe, Malî ve İktisadi İşler komisyonlarından 
beşer üyenin iştirakiyle kurulacak bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinden geçerek Senato Millî Eği

tim Komisyonunda da müzakeresi tamamlanan 
«Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu» kanun tasarısının, Meclislerin tatile girme
sinden evvel Senatoda görüşülebilmesi için bu 
tasarının «Bütçe ve Maliye ve İktisat komis
yonlarınca» beşer kişiden teşkil edilecek bir 
Geçici Karma Komisyonda müzakeresine mü
saadelerini arz ederim 

Teklif Sahibi 
Sami Küçük 

BAŞKAN —-t Hakikaten bu kamın tasarısı 
çoktan beri komisyonlardadır, bir türlü çıkma
dı. Arkadaşımızın teklifi veçhile Bütçe, Mal» 
ve İktisadi İşler komisyonlariyle zannederim bir 
de Millî Eğitim Komisyonu olması lâzım. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Millî Eği
tim Komisyonunda, bitti. 

BAŞKAN — O halde, tasarının Bütçe ve 
Malî ve İktisadi işler komisyonlarından 'beşer 
üyenin katılmasiyle teşekkül edecek bir Karma 
Komisyonda tetkiki hususunu reylerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A. — SÖZLÜ SOKULAR VE CEVAPLA M 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü BikeçligiVin, Türkiye'deki fikir çekişme
lerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/143) 

BAŞKAN — Maalesef Başbakanlıktan kimse 
yok. Müsaade buyurursanız biraz daha şöyle acı 
bir dille Hükümetin dikkatini çekelim. Altı ay 
evvel verilmiş bir soru. 
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HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — 7 ay 

oluyor. 
BAŞKAN — Ben bu sözleri söylemeden geri 

alsaydmız daha iyi olurdu. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın)— Geri al

madı efendim, yedi ,ay oldu, dedi. 

BAŞKAN — Yedi ay olmadı Aralıkta, veril-' 
miş 7 ay 6 ay mesele değil efendim. Tekit edece
ğiz efendim. 

2; — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Tevfik Oyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm Dai
resi Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik harita
da Hatay'ın kendi millî hudutları içinde gösteril
mesine dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/160) 

BAŞKAN — Sayın Okyayurz? burada... Dış
işleri Bakanı yok. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, fuzuli vakit kaybediyoruz, Hükümetten kim
se yok, sözlü soruları geçelim... 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz belki sözlü 
soruların sahipleri bulunmaz ve düşer... (Gülüş
meler) Evet, Dışişleri Bakan ( yok, gelecek Bir
leşime kalmıştır.... (Dikkatleri çekilsin sesleri.) 

Evet efendim, bir tezkere yazar, bakanların 
dikkatlerini çekeriz. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker'in, Ege ve Atatürk üniversite
lerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılmasına 
dair Millî Eğitim ve Tarım bakanlarından sözlü 
sorusu (6/166) 

BAŞKAN - - Sayın Türker, burada... İlgili 
bakanlar yok... Gelecek. Birleşime kalmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'in, korunmaya muhtaç çocuklara dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/169) 

BAŞKAN — Sayın -Giray? Yok... İşte bunun 
suali düştü. (Gülüşmeler.) İkinci defadır gelme
diği için düştü efendim. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Ankara'da İkinci bir Tıp 
Fakültesinin açılıp açılmayacağına dair Millî 
Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakamların
dan sözlü sorusu (6/170) 
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BAŞKAN — Soru sahibi burada, Bakan yok. 

(iflecek Birleşime kalmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Akyurt'un, Toprak dergisi sahibinin, üniver
site gençliği tarafından yapılan sorgusuna dair 
$ çişleri ve Addhtı bak<mlar\ndmı\ sözlü sorusu 
{6/171) 

BAŞKAN •— Soru sahibi burada. İçişleri 
Bakanlığını temsil eden mümessil vardır. Aca
ba bu suale cevap verme salâhiyetleri var mı! 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR VE-
K İ l İ AHMET KOÇAK — Salahiyetli değilim 
efendim. 

BAŞKAN — Temsilci salahiyetli değil. O 
halde bakanların bulunması lâzımgelmektedir. 
Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan 
Kangal'ın, İstanbul'da bulunan Askerî ve De
niz müzelerinin durumu ile bu müzelerin Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığına bağlanma
sına dair Millî Eğitim v$ Basın - Yayın ve Tu
rizm bakamlarından sözlü sorusu (6/172) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. Bakan 
olmadığına göre gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri. Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çiftçi evlerine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1.73) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, ilgili Bakan 
bulunmadığı için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, kaloriferlerde linyit kömürü yerine 
Fuel Oil yakılmasına dair, Maliye, Sanayi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım balkanlarından sözlü 
sorusu (6/174) 

BAŞKAN — Hidayet Aydın er burada, ba
kanlar yok. Gelecek Birleşime bırakıldı. 

10. •— Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü'Dikeçligil'in, İstanbul Yüksek İslâm Ens
titüsünün arsasına, dair Devlet ve Millî Eğitim 
bakanlarından sözlü sorusu (6/179) 

BAŞKAN — Hüsnü Dikeçligil burada, Dev
let Bakanı ve Millî Eğitim. Bakanı yoklar.. Bu da 
gelecek Birleşime bırakıldı. 
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il. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Faruk 

Işık'ın, Van Millî Eğitim müesseselerinin öğret
men ve bina ihtiyacına dair MİMİ Eğitim Baka
nından söıdü sorusu (6/180) 

BAŞKAN — Faruk Işık buradalar, Millî 
Eğitim Bakanı yok... Soruları gelecek Birleşime 
kalmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligill'in, İçişleri Bakanının yayın
ladığı bir tamime dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/181) 

BAŞKAN — Hüsnü Dikeçligil? Burada ba
kan yok... Gelecek Birleşime kaldı. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitü
sünde cereyan eden hâdiseye dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/182) 

BAŞKAN —• Özgüneş? Yok. Bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Bîkeçligil'in, Polatlı Ortaokulunda yurt
taşlık bilgisi okutan öğretmenin, öğrencilerine 
sorduğu sorulara dair, Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/183) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil! Burada... İl
gili Bakan yok. gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 9 ncu Bölge Devlet Su 
İsleri Müdürlüğüne bağh vilâyetler, bu vilâyet
lerde yapılan islerle sarf edilen para miktarı ve 
bu sarfiyatlarda usulsüzlük bulunup bulunma
dığına dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/184) 

BAŞKAN —• Sayın Demir burada... İlgili Ba
kan vok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 
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16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ

mil Karavelioğlu'nun, 1962 - 1963 yılmda ilk
okulda okuyan talebe adedi, bunların kız, er
kek, hoca ve okul bakımından yüzdeleri ile Bat-
man'da sanat enstitüsü veya lise açılmasının 
plâna alınıp alınmadığına dair, Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/186) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu vazifelidir, 
gelece Birleşime bırakılmıştır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye 
si Nusret Tuna'nın, köylerle ortaokul bulun-
mıyan kasabalardaki öğrencilere dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/187) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, ilgili bakan 
bulunmadığı için gelecek Birleşime kalmıştır. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nın, 27 Mayıs İnkılâbından 
sonra toplanan silâhlara dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/188) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada ilgili bakan 
bulunmadığı için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'ın, memleketimizdeki posta 
dağıtıcılarına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/189) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, ilgili Bakan 
bulunmadığı için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
alla Akarcanın, Bdkankk Teftiş Heyeti Reisi 
Naci Gürol ile Sümerba/nk eski Genel Müdürü 
Salâhattin Akyol hakkındaki bir emrin yerine 
getirilmemesi sebebine dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/191) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, ilgili Bakan 
bulunmadığı için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Şimdi kanunların müzakeresine BAŞKAN 
geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, Kurucu Meclis Dilekçe 
Komisyonunun 1 . 9 . 1961 tarihli Haftahk Ka
rar cetvelindeki 66 sayıh Kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar

ma Komisyonu raporu (C\ Senatosu 4/1) (S. 
Sayfası : 132) (İçişleri Bakanlığı ile ilgili) (1) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanını temsilen 
m.üsteşarvekili buradalar. Komisyon da bura-

(132) S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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dalar. Müsibeışjar vekilinin, vekile vekâlet ede
ceğine dair yazısı vardır. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugünkü toplantıda Bakanlığımla ilgili 

konularda Bakanlığımızı Müsteşarvekili Ah
met Eoçak'm temsil edeceğini saygı ile arz ede
rim. 

içişleri Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Sayın Alpiskender'in bulun
ması zarureti yoktur. 

FERÎT ALPlSKENDER (Manisa) — Bu
radayım efendim. 

BAŞKAN 
tuyorum. 

öyle mi efendim, raporu oku-

Dilefcçe Karma Komisyonu raporu 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞ
KANLIĞINA 

17 . 5 . 1963 

14 . 11 . 1958 tarihinde, Diyarbakır Valili
ğinden re'sen emekliye sevk edilmiş bulunan 
Şevket Ozanalp'ın bu konudaki 17 . 8 . 1961 
tarihli şikâyeti üzerine, Kurucu Meclis Dilek
çe Komisyonunca verilen, 1 . 9 . 1961 gün ve 
66 sayılı ve; «Bakanlık cevabına, incelenen 
dosya ve sicillerine göre; dilekçi hakkında uy
gulanan muamelenin objektif görüş ve esasla
ra istinadettiği ve kanuna uygun bulunduğu 
görülmüş olduğundan şikâyet konusu tasar
rufun kaldırılmasına mahal olmadığına» dair, 
3 . 9 . 1961 tarih ve 5 sayılı Haftalık Karar 
Cetveliyle yayınlanmış olan karara Cumhu
riyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpisken-
der tarafından 23 . 11 . 1901 tarihli bir öner
ge ile itirazda bulunulduğundan ilgili dosya, 
muteriz huzuriyle komisyonumuz Genel • Ku
rulunun 14 . 2 . 1963 tarihli toplantısında in
celendi. 

Mezkûr kararın; Kurucu Meclisin tatile 
girme kararı verdiği 4 . 9 . 1961 gününden 
bir gün önceki tarihli Haftalık Karar Oetve
liyle yayınlandığı -anlaşılmakla, evvel emir
de, o tarihte komisyonun görev ve çalışma
larına esas olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 57 nci maddesinde yazılı 
ara verme ve tatillerde dahi işliyeceği Türki
ye Büyük Millet Meclisinin 1 . 3 . 1950 tarih-
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li 57 nci Birleşimde kabul buyurulan Anaya
sa Komisyonunun 22 . 2 . 1950 tarihli rapo-
riyle teamül ve tatbikatı ile teyit kılman 
bir aylık itiraz süresinin geçmiş olup olma
dığı ve tatil boyunca işleyip işlemediği do-. 
layisiyle bahis konusu kararın kesinleşmiş 
addedilip edilmiyeoeği hakkında usûl yönün
den müzakere açılmış ve neticede muteriz ile 
üyeden Ahmet Gürkan'ın ve bunlara katı
lan diğer üyelerin, bu sürenin, umumi hüküm
lere tevfikan tatili mütaakıp işlemesi gerek
tiği, bilâhara yürürlüğe girmiş bulunan 140 
sayılı Kanunda dahi tatil ve ara vermelerde 
sürenin işlemiyeceği hükmü bulunduğu, leh
te bulunan usul hükümlerinin evvele teşmili 
gerekeceği cihetle itirazın süresinde yapıl
mış gibi kabul edilmesi lâzımgeldiği yolunda
ki görüş ve düşünüşleri, üyeden Süreyya 
öner'in; içtüzüğün 57 nci maddesinde yazılı' 
bu sürenin, maddenin mutlak ifadesi ve Mec
lis karar ve tatbikatı karşısında kesin olması 
ieabettiği ve usul hükümlerinin fcatîleşeoı. 
muamelelere teşmiline hukuk esaslarının mü
sait bulunmadığı yolundaki ayrışık oyuna 
karşı ekseriyetle kabul edilerek şikâyetin 
esastan incelenmesine ve bunun için dilekçi
nin sicillerinin getirilmesine karar verilmiştir. 

istenilen siciller gelmiş olmakla, ilgili dos
ya ile birlikte komisyonumuz genel kurulunun 
18 . 4 . 1963 tarihli toplantısında yeniden in
celenip ioabeden görüşülmelerde bulunulduk
tan sonra gereği düşünüldü : 

1925 yılında Devlet hizmetine girip 33 
yıl fiilen hizmet ifa etmiş bulunduğu anlaşı
lan dilekçinin emekliye şevkinde idarenin mü
cerret ; bu uzun hizmet senelerinin ve her gün 
biraz daha vüsat iktisabeyliyen âmme hizmet
lerinin daha dinamik ellere terk edilmesi gibi 
hizmet nefine olan bir düşünce ile hareket 
etmiş bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

Şikâyet konusu edilen tasarruf filhakika; 
14 . 11 . 1958 gün ve 4/10980 sayılı Kararna
meden anlaşıldığı üzere, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesi
nin B fıkrasının idareye tanıdığı yetkiye da
yanılarak tesis kılınmıştır. 

Bu tasarruftan filhakika yukarda işaret 
olunduğu gibi hizmet nefine olan bir düşün
cenin ve ezcümle kamu hizmetlerini tedvir 
edecek olanlar üzerinde daha titiz ve hassas 
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davranma fikrinin hakim olduğu ianlaşılmak
la takdir hakkının kullanılmasında da bir 
isabetsizlik bulunmamıştır. 

Mumaileyh, halen 58 yaşında olup millet 
ve memlekete 33 yıl hizmet ifa etmiş ve bare
min en üst derecesine yükselmiş bulunduğun
dan bu tasarrufla maddi ve mânevi hiçbir 
kaybı bahis konusu değildir. 

Gerek bu maddi durum ve gerekse mez
kûr idari fiilin tesisinden büyüne kadar, ara
dan 5 yıl gibi uzun bir zaman geçmiş olması 
karşısında müştekinin .tekrar hizmete dönme
sinde do her hangi bir fayda da mülâhaza ve 
nıütal. â a e dil e m emiş ti r.' 

Arz olunan bu sebeplerle talep ve itiraz, 
üyeden Ahmet üürkan, Haindi Oğuzbeyoğ
lu ve Fahir Giıitlioğlu nun bu tasarrufların 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile, Ana
yasaya aykırılığı tcyidolunau bir maddei 
kanuniyeye istinat ettirilmiş bulunulması mu
vacehesinde prensip olarak iptali lâzımgele-
ceği hakkındaki .ayırışık oylarına, ve Üye
den Sırrı Uzıınhasanoğlu, Ahmet Çakmak ve 
Ahmet .Fuat A k ı n çekinser kalmalarına kar
şı ekseriyetle reddedilmiştir. 

Keyfiyet, 140 sayılı Kanunun 9 neu mad
desine uyularak bu raporumuzla O Senato
su Genel Kurulunun yüksek takdir ve tasvip
lerine sunulur. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon, rapor 
hakkında izahat verecek, Hükümeti de din-
liyeceğiz. 

Buyurun komisyon. 
DİLEKÇE KAKMA KOMİSYONU BAıŞKA-

Nl VASFİ GERGER (Uri'a) — Efendim, ben
denizin mâruzâtım mazbatada mevzuubahse-
.dilen kısımlar hakkındadır. 

Mazbata iki kısmı 'ihtiva, etmektedir; biri
si müddete mütedair, binisi esasa dairdir. 
Müddete dair olan kısım şudur: .Haftalık 
Karar Cetvelinin tevziinden itibaren geçecek 
biı* aylık sürede tatiller sayılır hükmü karşı-
vsııula, bizim, komisyonumuz i40 sayılı Kanu
nun ışığı altında sürenin geçmediği kanaati 
ile, ekseriyetle esasın tetkikine geçmiştir. Bir 
kısım arkadaşların, Haftalık Karar Cetveli 
Kurucu Meclis zamanında tevzi edildiğine ve 
tatil müddeti de itiraz müddetine dâhil oldu
ğuna göre itiraz kabiliyeti kaim asm ıştır, bu 
itibarla kesinleşmiştir, yeniden bu dâvanın 

tetkikine imkân yoktur; müdafaası karşısın
da komisyonumuz, ekseriyetle müddetin geç
mediğini ve tatillerin de .140 sayılı Kanuna gö
re hariç tutulacağını içtihat; ederek esasa gir
miştir. Bu 'esas hakkında maruzatıma ilâve 
edecek' bir şey yoktur. Mazbatada gösterilen 
hususun takdiri tamamen Heyeti Celilenizin 
tasvip ve takdirine aittir. Mâruzâtım bu ka
dardır. Yüksek Heyetinizde çıkacak kararı 
elbette ki tanı isabetli olacaktır. 

BAŞKAN — Bakanlık temsilcisi izahat 
vermeyi lüzumlu görüyorlar n ı ı l . Bir müta
lâanız var mı, varsa buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ MÜSTEŞARVE-
KİLİ AHMET KOÇAK — Yok, komisyonun 
kararma iştirak ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Bakanlık komisyonun •kara
rma iştirak ediyor. Buyurun Ferit Alpisken-
der. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem. Başkan, muhterem arkadaşlar; komis
yon Reisi biı* usulden bahsetti, bir de esastan. 

Usul meselesi encümende halledilmiş bu
lunduğuna, göre burada tekrar bahsini zait 
telâkki ederdim. Fakat kendileri bahsettikleri 
cihetle ona ait de iki, üç. cümle ile görüşümü 
arz etmekte fayda umarım. 

"En son kabul ettiğiniz 140 sayılı Kanuna 
göre ve bundan önceki İçtüzüğe göre meclis
lerin tatilde bulunduğu zauıanlarda itiraz 
müddetleri işlemez. 

Bu Azuhal .Encümeninin kararı, Kurncu 
Meclisin son günü tevzi 'edilmiş ve öğleden 
sonra Meclis tatile girmiştir. O gün öğleden 
sonra tatil kararı verilmiş ve tatile girilmiş
tir. Bunun işlememesi kabul buyurduğunuz İ4Ü 
sayılı Kanunun âmir hükümleri tidendir. Eski 
İçtüzüğün âmir hükmü de budur. Fakat biz, 
bu 140 sayılı Kanunun hükmünü Âmil Artus'-
ıın teklifi ile daha sadcleştirerek, meclislerin 
tatilde bulunduğu zainanlarda milletvekili ve 
senatörlerin itiraz haklarının sükût 'etmemesi 
düşüncesi ile bunu tavzih ettik. Binaenaleyh 
itiraz zamanında yapılmıştır. 

Esasa gelince: Mesele evvelâ bir eski Di
yarbakır valisi Şevket Ozanalp meselesi de
ğildir. Mesele, 39 ncu maddenin «B» fıkra
sının 27 Mayıs İhtilâlinden sonra kurulan ye
ni Parlâmento da ve yeni Anayasa muvace-
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nesinde, Anayasaya uygun olup olmadığı me
selesidir. Bundan önce ittihaz buyurduğunuz 
birkaç kararla Yüksek Senato, bilhassa 39 ncu 
maddenin «I>» fıkrasını sümmettedarik ve 
hiçbir esbabı mucibeye dayanmadan, emekli
ye sevk muamelesini keyfi olarak telâkki et
miş ve birkaç kararı da iptal buyurmuş idi. 
Bunun arasında isimleri hatıranda tutamadım, 
ama bir de general 'arkadaşımız vardı, ki, bu 
zevatta bu şekilde haklarına kavuşmakla, 

Cumhuriyet Senatosunun bir prensip üzerin
de Anayasa ile bağdaşmıyan bu pürüzü ber
taraf etmek ve Anayasaya mutabık bir yola 
girmiş olma bakımından çok isabetli bir ka
rar vermiş olduğu kanaatindeyim. 

Şimdi bu neden Anayasaya aykırıdır?.. Ev
velce birçok vesilelerle arz etmiştim ve geçen
lerde çıkan, bir Devlet Şûrası kararını da bu 
itirazlara bir örnek olarak göstermiştim. 

Evvelâ ihtilâli mütaakıp Adliye Vekâle
tinde kurulan profesörler, Temyiz ve Devlet 
Şûrası reislerinden müteşekkil bir komisyon, 
bu 39 ncu maddenin (b) fıkrasının Anayasaya 
aykırı olduğunu tesbit ve tescil etmiştir. Bu
na ait olan fıkralardan bir iki tanesini oku
mayı faydalı telâkki ederim : 

«Ayrıca, her hangi bir tereddüde mahal 
bırakılmamak üzere görülen lüzum üzerine 
emekliye sevk olunanların kazai mercilere 
müracaat edebilecekleri maddeye bir fıkra ha
linde eklenmişti.» Bu, tarihçesini yapıyor. «Fa
kat sonradan bu 1959 da kaldırılmış ve kazai 
merciler gibi bütün idari mercilerin kapısı 
kapanmıştı. 30 yılını dolduranlar için verile
cek ikramiye miktarının 25 veya daha fazla se
nelere isabet edecek miktarının verilmesinin 
kabul edilmiş bulunması da hâk ve nasafete 
aykırı görülmüştür.» Bu 2'5 seneye ait olan
ların. «Emeklilik hükümlerinin âmme hizmtle-
"rinde çalışanlar için en müsait şartlara ve sos
yal emniyet sistemlerine en uygun şekle ifra
ğı uzun zamana ve tetkiklere mütevakkif ol
ması dclayısiyle memur ve hizmetlilerin bal 
ve istikballeri bakımından süratle değişti
rilmesi ieabeder, re'sen emekliye sevk mües
sesesinin hiç olmazsa 5434 sayılı Kanunun ilk 
ısdarı sırasında kabul edilmiş hükümlere ircaı 
cihetine gidilmiştir. 5434 sayılı Kanunun 39 
ncu maddesinde yapılan tadillere mütenazır 
olarak re'sen emekliye sevk ile ilgili 40, 62, 
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6G, 82, 88, ve 89 ncu 'maddelerinde bu hüküm
lerle ahenkli olarak tadili icabeden.» Deni
yor. Bu kararı ısdar edenler eski Temyiz Reis
lerinden Suat Üerkan, Profesör Turhan Feyzi-
oğlu, Kemal Galip Balkan, Hukuku idare 
Profesörü Süheyip Derbll, Kudret Ayıter, Av-
ni Gilda, Faruk 'E rem. il ecelilerde Devlet Şû
rasının ittihaz ettiği bir kararda deniyor ki, 
39 ncu maddenin çeşitli fıkraları vardır. Bi
naenaleyh (B) fıkrasına göre bir kimsemin 
emekliye sevk edilebilmesi için bu fıkraların 
dışında kalan bir sebebin, bulunması lâzım
dır. Şimdi okunan Arzuhal Encümeni rapo
ru esbabı nmcibeden mahrum olduğu gibi, 
Dahiliye Vekâletinden gelen bir mütalâada, 
bu zatın vaktiyle Bolu'da bir polise hakaret 
ettiği iddia ediliyor. Ve sonradan bu polisin 
intiharı hâdisesi buna. bağlanıyor. Halbuki, 
dosyada elinde bulunan ademita'kip kararı 
ve bir men'i muhakeme hükmü ve ayrıca yi
ne binişle ilgili bir beraet kararı, bu mesele
de valinin beraet ettiği ve ondan sonra ora
dan geçen 8 - 9 sene zarfında üç defa terfi 
ettiği, 1 nci sınıf valiliğe yüksekliği ve üste
lik 150 de 10.0 maaş aldığı ve taltif edildiği 
..müspettir. 

Şimdi ben neden bu işle ilgilendim "• Onu-
da yüksek müsaadelerinizle arz edeyim: Par
ti müfettişi bulunduğum vilâyette bu zatta 
vali idi. İşittim ki, çok nüfuzlu • bir kimse ile. 
Vergi kaçakçılığı ımeselesindem dolayı uğraş
mış, o yüzden tesirler olmuş, onu oradan kal
dırmışlar, ibra olmuş ve bu meseleler dolayı
siyle oradan bunu merkez valisi yapmışlar ve 
sonrada emekliye sevk etmişler. Bu hâdise 
hassasiyetimi celbetti. O zamanın Başvekili ve 
Dahiliye Vekilini gördüm, bu 'bir iktidar için 
feci olur, bunu iptal edin ve eğer bir sebep 
varsa sicillen emekliye sevk yönünden ayırın. 
Ama bir .nüfuzlu zatın vergi kaçakçılığı ile 
uğraşmış diye kaldırılması bütün âmme vicda
nını mustarip edebileceği gibi, herkesden zi
yade beni mustarip kılar dedim. (Hangi vi
lâyette sesleri) Diyarbakır vilâyetinde. On
lar, bu işin üzerinde eğileceklerini söylediler 
ve bana teşekkür de ettiler. Fakat araya hâ
diseler girdi, üzerine düşmedim. Meclisten de 
ayrılmış bulunuyordum, ihtimal kendileri de 
takibedemedi, bu iş uyudu. Kurucu Meclis-
teşekkül edince hakkını istirdat edeceğine 
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kanaat getirerek bu zat burayıa müracaat et- [ 
miş. Biz parlâmentoya geldiğimiz zaman ben, I 
dilekçeler arasında bunu gördüm, zaten vic- I 
danımda, hukukî vicdanımda iz bırakmış I 
•olduğu için 39 ncu maddenin (b) fıkrasına I 
göre yapılan tasarrufları iptal etmek, o gün- I 
kü parlâmentoya düşen hukukî ve vicdanî I 
bir vecibe olması itibariyle bunu ele almış I 
bulunuyorum. Bu itibarla Dahiliye Vekâle- I 
tinin ileri sürmüş olduğu madde, sicillen emek- I 
liye sevk ettik diyor Yani verilen izahat o. I 
Fakat 30 ncu maddenin (b) fıkrası var. [Me
selâ bir yerinde diyor ki, 33 sene valilik yap
mış, şunu yapmış, bunu yapmış valilik için I 
33 sene azdır, öyle Avrupa memleketleri var- I 
dır ki, 50 yaşma gelmeyince vali tâyin etmez
ler. Bu bir kemâl ister, İngiltere'de senatörle- I 
rin muayyen yaşa gelmesi gibi. Bizim için 
de öyle; 40 ını bulmuş olmak gibi. Binaen- I 
aleyh bunlar 30 ncu maddenin (b) fıkrasına 
girecek hususlar, değil. 

Yine, Devlet Şûrasının bir iki hafta evvel I 
verdiği ve yüksek huzurunuzda mucip sebep- I 
1 erini arz ve izah ettiğim karar da bunun hu- I 
kukî bir mesnedi olmadığını gösteriyor. I 

Şimdi, eğer Dahiliye Vekâleti sicillen bu I 
zatı emekliye sevk edecekse biz hukukî vic- I 
damınızın ışığı altında anti - demokratik olan I 
39 ncu maddenin (lb) fıkrasiiyle yapılan ka
rarın iptaline karar veririz. Dahiliye Vekâ- I 
leti onun derhal sicilini tetkik eder ve muöip 
sebepler varsa 39 ncu maddenin (f) fıkrası ve 
diğer fıkralarına istinat ederek emekliye sevk I 
eder. Bu vatandaş için de kazai ve idari iti- I 
raz mercileri açık olduğu cihetle buralara I 
müracaat edebilir. Biz Dahiliye Vekâletinin I 
bir hatasını burada kitabına uydurarak ga
yet elâstikî bir takım yollara ve hatalara dü
şerek birkaç hafta evvel ittihaz etmiş olduğu
muz bir kararın tamamen aksine bugün yeni I 
bir karar vermiş olursak bunun, Cumhuriyet 
Senatosunun mehabetiyle de kabili izah ol
madığı kanaatindeyim. Bu işte birçok vesika
lar vardır. Fakat kıymetli zamanlarınızı bu 
vesikaları okumakla almak istemiyorum. Bil
hassa bu valinin 'kariyer akademiye mensubol- I 
duğu ve yüksek okullarda tedrisat yaptığı, 
dirayetli, çalışkan ve otoriter bir vali olduğu 
sicilinde ayrıca yazılıdır. Esasen öyle olması 
birinci sınıf valiliğe, son 7 - 8 sene zarfında I 
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terfi etmemiş olacaktı, bunun en büyük bur
hanı bilhassa bu husus olmaktadır. 

Sonra, Dilekçe Komisyonu, müştekinin kanu
ni itirazlarını, emeklilik kararını ve bu meyan-
da diğer mucip sebepleri araştırmak ve ayrıca 
kanuna, hukuki esaslara uygun olup olmadığını 
tetkikle mükellefti. Halbuki, komisyon, ne ge
çenlerde Anayasa Mhkemesinden sâdır olan bu 
madde ile ilgili, karara ve ne de Devlet Şûrası
nın son ittihaz ettiği karara1 uymamış ve bir tek 
satırı geçmiyen, sadece sicil bakımından emek-
liğe sevkedildiğini ifade eden bir yolu tercih 
etmiştir. 

Sonra, encümen üç kısma ayrılmış; bir kıs
mı muhalif, bir kısmı müstenkif, bir kısmı mu
vafık rey vermiş, hemen hemen karar üçte 
birle verilmiştir. Encümenin böyle yek diğerine 
mütezat kararlarla Senatoyu karşı karşıya bı
rakması şüphesiz ki, sayamı temenni.. Çünkü 
Cumhuriyet Senatosu bu bakımdan bir prensip 
kararı almış bulunuyordu. Ayrıca însan Hak
ları Evrensel Beyannamesinin 5 nei maddesi, ki 
bu madde Büyük Millet Meclisinden geçerek 
kanunlaşmıştı, ıo da Ibu 39 ncu1 malddenin (b) 
fıkrasmuı anti demokratik olduğunu tescil et
miştir. Birleşmiş Milletler Anayasası ki bu 
bizim Anayasamızın hükmü de sayılabilir, ora
da da kabul edilmiştir. Orada da bu, umumi 
haklar bahsinde kabul edilmiştir. Bugün kos
koca bir ihtilâlden sonra ve sebeplerinden biri
si de 39 ncu maddenin (b) fikramdır: Buna 
rağmen bizi encümenin antidemokratik bir yola 
sevketmesi, doğrusu pek isabetli bir yol değildir. 
Bendeniz bu kararın iptalini, bilhassa yüksek 
heyetinizden arz ve istirham edeceğim veyahut 
zaten bir tesanüt ve ahenk içinde bulunmıyan, 
bir kısmı müstenkif, bir kısmı muhalif, bir kıs
mı muvafık şekilde reylerle encümenden çıkmış 
olan bu kararın tekrar encümenden geçerek 
yüksek heyetinize gelmesi de bir meseledir. 

Fakat Senatonun çok sıkışık olduğu bir za
manda, encümene gidip gelmesi ile Yüksek He
yetinizi bir kaç defa işgal etmiş olacak. Zaten 
bu hususta ittihaz etmiş olduğumuz 5-6 karar,, 
39 ncu maddenin (b) fıkrasına göre verümiş 
emeklilik hükümlerinin iptali mahiyetinde tecel
li eylemiş olduğundan, bu vali hakkındaki kara
rında bu yönden bühassa iptalini arz ve teklif 
ederek ve bu hususta bir de kabulü nü istirham 
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ettiğim bir önergeyi Yüksek Başkanlığa sunarak . 
huzurunuzdan ayrılırım. 

BAŞKAN — Komisyon. 
DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞ

KANI VESFİ GERGER (Urfa) — Muhterem 
arkadaşları; demin yüksek huzurunuzda konu
şurken esas hakkında bir mütalâa dermeyan 
etmemiş, tamamen mazbatanın tasvip veya ade
mi tasvibini Heyeti Celilenizin takdirine arz et
miştim. Sayın Alpiskender arkadaşımız konuş
masında bir iki noktaya, «tâbiri mazur tutulur
sa hukukî cüreti kelimesiyle tavsif edeceğim.» 
demeğe yeltenmeseydi yine söz alacak değildim. 
Biri şu, diyor ki: «Kitabına uydurarak Karma 
Komisyon bizi yekdiğerine zıt kararlar karşısın 
da bırakıyor.» Bunu sureti katiyede reddederim. 
Biz kitaba uydurarak karar yazan bir komisyon 
değiliz. Bizim kararlarımız basılmakta, Âzayi 
kirama dağıtılmaktadır. Bizim verdiğimiz ka
rarlar yek diğerine zıt değildir. İdarenin tasar
ruf unca objektif hukuk kaidelerine uygun gör
müş isek, idamenin tasarrufunun iptalini isti-
yen taraflarını reddetmişizdir. Eğer idarenin 
tasarrufunda objektif hukuk kaidelerine aykı
rılık görmüş isek iptal etmişizdir. Hangi kitaba 
uydurmak? Ve niçin kitaba uyduracağız... Ki
taba uydurmak meselesi; kanuna dayanmıyan, 
kanun dışı iş yapmak istiyen teşekküllerde ara
nır. 

Karma Komisyon; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi namına vazife gören bir komisyondıır. 
Binaenaleyh, bu sözlerden dolayı komisyon na
mına duyduğum üzüntüyü belirtmek isterim. 

Komisyonda olduğu gibi, Yüksek Heyette de 
müstenkif kalabilir bir 'arkadaşımız. Ve ek
seriyetle verilen karar mutadır Muhalif de olur 
müstenkif de olur. Fakat kararın mahiyeti ek-
ekseriyetle ya kubul edilir, ya reddedilir. Artık, 
kimi muhalif, kimi müstenkif, kimi muvafık, 
demek ve bunun tahlilini yapmak hukuk kaidele
rine uygun değildir. 

İkinci noktai nazar, 39 ncu maddenin (b) 
fıkrası Anayasaya aykırıdır. Yok arkadaşlar, 
böyle bir şey yok. Anayasaya aykırı olan şey 
bugün Anayasa Mahkemesi kararıyla da ortaya 
çıkmıştır Od, 39 ncu maddenin (b) fıkrası ile 
hakkında her hangi bir idari karar sâdır olan 
memurun idari ve kazai mercilerine başvurmama-
sıdır. Anayasaya aykırı olan cihet budur ve 
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği kısım da bu- | 
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dur. Ve onun içindir ki kabul edilen prensip 
kararı Yüksek Senatonun ve Millet Meclisinin 
de kabulü ile bunun Karma Komisyonumuzun 
ittihaz ettiği kararların mesnedi de, bir müraca
at için merci olmamasından dolayı teşriî organ bu 
işe bakmaktadır. Yoksa bu iş idari kaza mer
cilerinin salâhiyetlerine giren bir iştir. Teşriî 
organ, kazai organlarının vazifesini tahkik, tet
kik ve karara bağlamak yetkisine malik değildir. 
Bunu geçenlerde uzun uzadıya yüksek huzuru
nuzda arz etmiştim, Ama, ne yapalım ki, bu 
maddenin tadili ile ortaya çıkan durumda, hiç
bir mercie başvurulmaz, hükmü konulmuş ve hiç 
kimse bir yere gitmek imkânını bulamamış. Ama 
ne olacak? Bu vatandaşlarda, Büyük Millet 
Meclisine, Anayasa ile verilen haktan istifade 
ederek başvurmaktadır. Biz de bu hakkı yerin
de görerek, yapılan tasarruf yerinde ise kabul, 
yani idarenin tasarrufunu kabul, yerinde değil 
ise idarenin .tasarrufunu iptal etmekteyiz. Yek
diğerine mütezat karar vermiş değüiz. Yüksek 
Meclisinizin kabul ettiği kararlar da hem iptal 
kararı vardır, hem de iptal kararının reddi ka
rarı vardır. Bunları bu şekilde biribirine ka
rıştırarak, müdafaa etmek istediği tezi, bu şekilde 
kurtarmak doğru bir şey değildir. 

Esasa gelince : Muhterem arkadaşlar, mev-
zubahsolan zat, ibenim sınıf arkadaşımdır; 
kendisi ile beraber üç sene aynı mektepte diz dize 
tahsil görmüş, çok yakından tanıdığım bir ar
kadaşımdır. Ve o da benim gibi idare meslekin
de çalışmış bir arkadaşımdır. 

Bu arkadaşın talebinin reddi, kendisi hakkın
da bu tasarrufu yapan idarece, görülen lüzum 
ve zaruretle, kendisinden bundan sonra istifade 
edemiyeoeğim diye Kurucu Meclis zamanında ko
misyonda ileri sürülen beyana istinaddetmiştir. 
Mesele burada. Zaten görülen lüzum ve zaru
ret kelimesi, takdir meselesi idarenin mutlak hak
kıdır, ancak idare bu mutlak hakkı kullanırken 
her hangi bir sebebe istinaddettirmesi lâzımdır. 
Sicil meselesinde, Alpiskender arkadaşımla bera
berim. Sicil meselesinden biz kararlarımızla 
bahsederken bu lüzum ve zarureti takdir de ob
jektif hukuk kaidelerine yanaşması bakımından, 
onu ayna olarak, iyi bir kıstas olarak kullanıyo
ruz. Yani, hakikaten idare bir arkadaş hakkın
da bu kararı ittihaz ederken, niye dayanmıştır? 
Bana yaramaz. Niçipı yaramaz?; Tembeldir, 
yaşlanmıştır, gelmiyor, şu veya bu sebeplerle. 
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Binaenaleyh, şu veya bu sebeplerle bu muameleye 
lâyık olduğunu! ne kazai ne de teşriî organ o 
sebepleri takdir, tahkik edemez. Bu takdir hakla 
idarenindir. Ama, bakıyorsunuz kanundaki mü
cerret kelime «görülen lüzum ve zaruret»... Ka
rarname aynen böyle. Efendim, görülen lüzum 
ve zaruret, kanuni bir terim. Bu terimi alarak 
yapmış. Sicilinde bir kıstas, bu zarureti icabet -
tiren bir hal yoktur diyoruz. Yoksa kendisiyle 
hemfikiriz. Sicillen tekaütlük ayrı bir mekaniz
maya tabidir, beraberim... Ama biz, sicillen ya
pılmış bir tekaütlüğün kabul veya ademikabulü 
yoluna gitmiş değiliz. 

Binaenaleyh, mazbata okunmuştuk. Daijfei 
a idesinin fikir ve mütalâası alınarak tesbit ve 
tanzim kıiınmıştır. 'Kabul, veya ademi kabu'l 
tam.em.en heyeti celilenizin takdirine aittir.' 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atala/y. 
STRKJ ATALAY (Kars) - - Sayın Alpisken-

der, fikirlerini i ta de ederken komisyonun al
dığı kararın çok zayıf bir ekseriyete dayan
dığını, hattâ •!/'» ekseriyetle kararın, alındığı
nı ifade ettiler, zaptı okuyalım,: 15 kişilik 
Karma Dilekçe Komisyonu bu mesele için 12 
İçişi olarak toplanmış ve f> kabul, üç eekin-
ser ve üç de ret ile itirazın reddine karar ver
miştir. Binaenaleyh üçte bir değildir. Hazır 
bulunan üyelerin üçü çekimser kaılımış ve 
iki fikir karsı karşıya gelmiştir. Meselenin 
'reddine dair (i kabul bulunduğuna göre, de
mek ki diğer grup a nazaran iki misli bir 
ekseriyetle reddedilmiş bulunmaktadır. Bu 
sebeple komisyonun yaptığı usule ait işlem 
doğru, hukukî ve yerindedir. Bu itibarla red
de ait bir sebep veyahut, zayıf bir sekse niyet 
olarak bunu göstermeye imkân yoktur. Bunu 
arz ettikten sonra meselenin, -hukukî ve ehem
miyetli bir tarafını izah etmek mecburiyetin
deyiz : 

T. 0. 'Emekli Sandığı Kanununun ;>9 ncu 
maddesinin'idareye takdir yetkisini. verme
sinin elbette bir"-sebebi hikmeti vardır. Zan
nedilmesin ve zannetmiyetim 'ki, Anayasa Mah
kemesi d9 nen maddenin son fıkrasını Ana
yasaya mugayir görüp, değiştirme yolunda
ki noktayı nazarı, badema iktidarların yahut 
siyasi idarenin veya icranın takdir yetkisi
ni kullanıp Devlet memurlarını emekliye 
sevk etme hakkım almış değildir. Meselâ 

İdarenin takdir yetkisinin objektif olup ol
maması meselesidir. İdare her hangi bir uz
vunu emekliye sevk ederken gösterdiği sebep
ler objektif midir, takdirinde acaba siyasi bir 
tesir var mıdır? Takdiri keyfi midir, objektif 
midir? Bunun bir idari merci .önünde tartış
ma, imkânını If>7>-4 değiştirmesi ortadan, kal
dırdığı içindir ki, Anayasaya, aykırı okluğu 
savunulmuştur. 'V.) ncu maddenin (i>) fıkrası. 
ile ilgililer idari yargı mercileri önüne gitmek 
hakkından mahrum edilirken belki de hayatı
mın en büyük ve şerefli hizmetini o zaman, 
yapmış, direnmiş hattâ ceza. da alarak bunu 
müdafaa etmiştim. Demiştim ki, «takdir yetki
sinin objektif olup olmaması idarenin, ama, bıı-

j n.a muhatap olan kimse idari mercilere, kaza 
j mercilerine gidebilsin. Kaza, merciine gitsin ki, 
I t atan in olabilsin. Eğer, memur işe yaramıyor 
| ise, memur hizmetinde kusurlu ise, idari yol

ların dışında mahkeme yolu ile kendisini 
| mahkûm -ettirme imkânı olmadan 'da idare, işe-
' yaramıyan kendisine, yük olan ve hizmetin

de büyük bir fayda -görül miyim kimseyi 
emekliye ayırabilsin.» Dedim. Ama, öbür ta
raftan da çeşitli sebepler doi.ayisiy.le bu tak
dir hakkım kullanırken 'isabetsiz ve keyfi 
kullanılabilir. Siyasi düşünce ve maksatlar
la bu hak kullanılabilir. O zaman da buna 
muhatap olanlar kaza mercilerine başvura
bilsin; bunun iki sistem içerisinde, işlemesi 
lâzım ve bu şimdi 

: kadaş veya her 1 
\ başvurul), kararın İptalini istiyebilir. Ama 
; buna da idarenin takdir hakkı, acaba sıiyasi 
! 'bir tesirle mi kullanılmıştır. (Siyasi tesirle 

olduğu hususunda ne kendi iddiası vardır, ne 
de raporlarda, her hangi bir bahis vardır. 
Sjmdi tarafsız olan Kurucu Meclisin "raporun
dan bâzı satırlar okuyayım. «Ankara vali 
muavinliğinden itibaren başhyan faal idare 
hayatı mu takdirle karşılanan bir devir olma
dığı, Bolu valisi iken makam polisine haka
ret ettiğinden izzeti nefsine pek düşkün olan 
polisin bu .olaydan ötürü intihar ettiği iddiasiy-
le hakkında takibat yapıldığı. 

İntihar sebebinin hakarete bağlı olduğu tes
bit, edilmediğinden ölünü; sebebiyetten meni 
muhakeme kararı verilmişse de ölüme sebebolan 
hakaret sabit görüldüğünden 10 gün hapse 
ve 50 lira para cezasiyle tecziyesine karar ve-

-mümkün olımustur. Bu ar-
mgi biri kaza mercilerine 
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riidiği, Bolu'da kendisinin «kaatil vali» ola- , 
rak vasıflandırıldığı, bu sebepten Bolu'dan i 
tahvil olunduğu, mahiyetine karşı ve haşin j 
olup emekliliğine kadar bu halin eksilmeden j 
sürüp gittiği, anti. - denıokrati'k bir kanun olan j 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununu j 
bu isim altında vazehğı kitapta savunduğu ! 

i bildirilmekte ve kararın iptal edilmemesi la- I 
i lep olunmaktadır. j 

33 sene hizmet etmiş, baremin en üst had e- i 
meşine gelmiş ve hizmete devam etliği takdir- | i de kendisine bir nimet veya terfi imkânı kal- I 
mıyan bir uzvunu, idare, dinamik bir sistem \ 
içerisinde idari cihazının çalışmasında lüzum- j 
lu ve faydalı görmediği ve yukarıda bahsi I 
geçen çeşitli olaylara da adı karıştığı ve git- ! 
t iği yerde 'idare cihazındaı yukarıda biraz ön- j 
ce işaret ettiğim sıfatlarla vasıflandırılan bir 
idareci olduğu için, 33 sene hizmeti de kafi 
görülerek emekliye sevk ediyor. İdarenin bu
rada siyasi ve keyfi bir düşüncesi var un? 
Bu yolda her hangi bir şey iddia edilmemek
tedir. Yalnız, Alpiskender arkadaşımız Diyar
bakır vali sû iken orada bir vergi işine adı 
karıştığı için, dedi. Ama bundan dolayı ken
disinin emekliye sevk edildiğine dair elimiz
de bir delil, bir vesika yok. Bu sebeple biz, 
idarenin, benim takdir hakkım, idare cihazın
da artık çalışmıyacak, 33 sene hizmet etmiş
tir, hizmetinden bir fayda görmüyorum, de
mesini itibarlı görecek ve itimat edeceğiz. .Bu 
itibar dolayı siyledir ki, idarenin kullanmış ol
duğu takdir hakkını sübjektif olarak, keyl'i ola
rak ve siyasi olarak artık bilmemize imkân yük
tür. Objektif olarak görmeğe! mecburuz. Bir 
devlet sistemi hele, devlet memurlarının çoklu
ğu bir mesele olan Türkiye'de, hele bir iş için 
10 kişinin çalıştığı bir memlekette idarenin, 33 
sene hizmetten sonra ayırıp mekanizmayı genç
leştireceği yerde, 5 sene geçtikten sonra buyurun 
demek; idareyi çalışamaz hale getirmek, idare
nin önüne engel çıkarmaktır ki, bu bakımdan 
ben komisyon raporunu hukukî ve asıl mesnedi 
bakımından yerinde; görür ve bu sebeple Sayın 
Alpiskender'in verdiği önergenin reddiyle rapo
run tasvibini istirham ederim. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Saym Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar; hepimiz büyük Vur vicdani 
mesuliyetle buraya gelmiş bulunuyoruz. Doğ-
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ruluğuna inandığımız fikir ve kanaatleri bu kür
süde müdafaa etmek en tabiî hakkımızdır. Onun 
için. bir arkadaşımızın fikir ve kanaatlerine ay
kırı bir müdafaada bulunulduğu zaman her han
gi bir arkadaşımız tarafından Semain kürsüsü n-
de' ifade edilemiyeeek kelimelerle tezyit edilme 
yoluna gitmemeliyiz. Sayın Vasfi Gerger ar
kadaşımızı indiği seviyede yalnız bırakacağım. 
Ben kendisinin seviyesine inerek aynı kelimeleri 
kullanamıyacağmı. Yalnız şunu söyl iveceğim: 
Ben bilhassa, İnsan Hakları Evrensel Beyanna-
me'sine, Birleşmiş Milletler Anayasasına, İhti
lâli müteakip hepimizin hürmet ettiği, en yük
sek hukukçuların vermiş okluğu rapora istinael-
eeierek 39 (b) niıı tamamen antidemokratik 
ve Anayasaya aykırı olduğunu ve bu yön
den bu. kararın iptal edilmesi esasını müda
faa ettim. Eğer Dahiliye Vekâleti bu bahse -
elilen hallerin doğru olduğuna inanıyor idi ise 
ki, bu kısmen Atalay arkadaşıma da cevaptır. 
ivliınizele delil nedir, eliyor. Bolu'daki hâdise
lerden semra 7 - 8 sene geçmiş, adanı iki defa 
terfi etmiş, mükâfat almış aynı Dahiliye Vekâ
leti onu en mühim vilâyetlere vermiş... E peki 
Dahiliye Vekâletinin hangi tasarrufuna inanaea-
ğnj. Elimizdeki ölçü bu. 

Onun için Dahiliye Vekâleti ve komisyon 
reisi sıkışınca acaba buna nasıl bir esbabı mu
cibe bulalım endişesi ve telâşı iejerisinele tama
men 39 un (f) fıkrasına ve mütaakıp fıkrala
rına uyan iblr gerekçe ile itamamen indî ve 'hissi 
kalan kısa bir'gerekçeden ibaret bir raporla hu
zurunuza, gelmiş bulunuyor. 

Sonra komisyon reisi eliyor ki: «Bunun an
tidemokratik olan tarafı her türlü idari ve kaza i 
mercilerin mağdura kapalı olmasından» dır, Ana
yasa Mahkemesi kararı ela bu baptadır.» Bu 
zat emekliye «evkedildiği zaman bütün idari ve 
kazai merciler kendisine kapalı ieli. Meclisimize 
ilk. gel eliği zaman sayın komisyon reisi o zaman, 
Alille t Meclisi, kazai. bir karar veudr mi, ver
mez mi eiiye bu hususta, ela ilk önce direndiler. 
Fakat encümene gittikten sonra bütün mercile
rin kapalı olduğunu görünce yeni bir kararla 
yüksek huzurunuza, geldiler. Anayasanın ve 
Anayasa Mahkemesi Kanununun muayyen bâzı 
maddelerine göre «Anayasa Mahkemesinin ka
rarları geriye doğru yürümez» yani eski tabi
riyle makabline şamil olmadığı için Arzuhal En
cümeni bunları tetkik eder, diye' bir prensip 
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karariyle yüksek huzurunuza, geldiler ki, bende
nizin itirazı üzerine bu dilekçeler Arzuhal Kü
çümenine gönderilmişti, bu prensip kararı ka
bul edildikten sonra makabline şâmil, olmadı
ğından dolayı yalnız bu, zamanında, itiraz el mis 
olan sayısı mahdut arkadaşlar haklarında verilen 
emeklilik muamelesini '•>!) (b) ye istinaden ver
mişler ve takdir in sebebi, teshil ve teşrik edilıne-
mişse, bunların iptal i prensibolarak kabul edildi. 

Dikkat ediyorsanız, arkadaşlarım bu mesele 
tamamen hukukî bir mesnede müstenittir . Ben
deniz, yüksek huzurunuza her hangi bir mes
nede rnüstenidolmıyan bir fikri ifade el melale 
teeddüp ederim. 

ilimdi Sayın Vasi"i Gerger arkadaşımız vali
nin sınıf aıkadaşı imiş, susu imiş busu imiş. 
Ben şahsi ölçülerin dışında kahrım, bunlara gire
mem. Sınıf arkadaşlığı yapmışlar, bilmem ne
rede ayrılmışlar baremin son derecesine kadar 
gelmiş; bilmiyorum Yasfi Gerger arkadaşımız 
vali oldu mu, ha t ta kendisinden hangi noktada 
nerede aynlnuşjlar. Ben bunu nazara almam 
zaten. Yalnız hakikaten beraber çalışmışlar, bu 
zat da bir hayli merhaleler katetmiştir. Mükâ
fat ve takdirnameler almıştır. Bu da dosya 
içerisinde mevcuttur . Sonra Sayın Sırr ı Atalay 
arkadaşımız dedikleri komisyon mevcuttur 12 
verilen müsbet reyler 6, yani üçte birinden bir 
fazla,, O gün toplantıda 3 müstenkif, 3 muha
lif. Sonra, dahası var. Usul hakkında prensip 
karar ı alınırken o gün encümen esasa da gitmek 
istiyordu, bendeniz orada, idim, fakat reis sicili 
getirelim, bakalım, edelim dedi müzakereler baş
ka güne tal ik edildi. Sonra bu bildiğimiz karar 
meydana geldi. Tar ih önünde ve vicdanım hu
zurunda vazifemi ifa ettiğime kaaniim. Yük
sek Senatonun kararını her ne olursa mükemmel 
olur, ne eylerse güzel eyler, diye o prensibe inan
mış bir arkadaşınızım. 

BAŞKAN — Komisyon... 
D İ L E K Ç E KARMA KOMİSYONU BAŞKA

NI V A S F İ ( İERGER (Urfa) — Sayın Alpis-
kender arkadaşım bir seviyeden bahis bu
yurdu la r . (Şahsiyatı vırak sesleri) Hay ı r 
efendim, cevap vereceğim, şahsiyat değil. 
'Ben şöyle bir •kelime 'kurlanmadım, seviyeyi 
tesbit bakımından. . Kendiler i buyurdu la r ki, 
«kitaba uydu ra r ak yekdiğer ine zıt k a r a r l a r ve
riliyor.^ Bendenim buna karşı dedim ki «bu 

bir hukukî ciiıvi kârlı ki ir.» Ben, seviyemi hu
kukî tet'imleri içinde kullandım. Binaenaleyh, 
bu sevi \e nn'sıdesin i ti lakdir i de yine yüksek 
heyetinize aitl ir. 

Arkadaşını olarak bahsettiğim zaman, şunu 
demek istedim. Sebebini de arz edeyim. Ben 
bu karar it t ihaz edilirken komisyonda Alp-
•isken.der Bey kararı okumamışlar bile. Uğer 
kararın ittihazında, Reis olarak bulunsa idim, 
kendilerinden arkadaşım diye behsedecek ka
dar gayri ciddi olmazdım. Ben onun için 
arkadaşını demekle, onu ist ihkar etmek veya, 
aleyhinde olmak için değil, bilâkis, yakından 
tanıdığım bir a rkadaş hakkında, konuşuyorum, 
diye idi. Ama kendileri kararı okumamışlar . 
Ben orada yok idim. O zaman verilmiş bir 
karar . Uri'aMa mezun idini. 

Burada endişeden de bahsediyor. Anlamı
yorum, ne endişesi, niçin endişe edelim ! Ya
ni komisyon endişesi nedir.? Bu arkadaş ın mua
melesini iptal veya ademi iptal de komisyo
na düşen endişe nedir Anlamıyorum. Asıl en
dişe» kendi ve kendileri gibi düşünenlere . Ko
misyon ya kabul vdev mazbatayı tasdik eder 
veya kabul etmez, ( l ider Millet Meclisine. Mil-
lel Meclisi de bizim karar ı kabul etıııez iptal i ka
bul vd^v. Bu yollar varken şu veya bu şekil
di1 konuşmanın mânasını anlamıyorum. Asıl 
kitabına uydurmaya kendileri is t iyorlar . 

BAŞKAN -• Bir sual var. Buyurun Sayın 
Kangal . 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sırrı Atalay Bey konuşurken Toplan
tı ve Gösteri Yürüyüşler i Kanununun lehinde 
yazı mı yazılmış'? Kitap mı yazılmış diye bir şey 
mi söylediler, tabi î kendisine sual sora madiğim-
dan komisyondan soruyorum. Bu mevzuda huzu
ru kaible vçy verebilmem için bunu öğrenmek is
t iyorum. 

Bu mevzuda bir k i tap yazmışsa, vali değil 
va tandaş olamaz... Bu kada r an t idemokra t ik 
bir kanun üzerinde iki t ap yazmışsa va tandaş 
bile olamaz. Onun için, reyim üzerinde mües
sir olur diye düşündüm. Böyle bir k i tap var 
mıymış efendim ? 

P t E E K O E KARMA KOMİSYONU BAŞKA
Nİ 'VASFİ GERGER (Devamla) - Varmış 
efendim ? 
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BAŞKAN — Efendim, siz sual sordunuz, 

cevabını komisyon versin. Siz vermeyin (Gülüş--
möler.) 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Eski valilerden Sayın Ozanalp'm emekli

lik işleminin iptali hakkında vâki olan müra
caatına Dilekçe Komisyonu i'et kararı vermiş. 
Bu işlemin usulsüz olmadığını ekseriyetle ka
rar altına almıştır. Sayın Alpiskender bu ka
rarın kanuna uymadığını, antidemokratik ol
duğunu ve bu vatandaşım faydalı bir zat ol
duğu mütalâasında bulundular. Mesele bun-

.dan ibarettir. 
Raporun oyunuza sunulması lâzımgeldr. 

Ancak, Ferit Alpiskender arkadaşımızın bir-
takriri var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Kürsüden şifahen gerekçesini arz eyledi

ğim sebepler dolayısiyle vali Şevket Ozan-
alp hakkında Emekli Sandığı Kanununun 39 
ncu maddesinin (B) fıkrasına tefikaıı yapı
lan emekli muamelesinin iptaline ve bu se
beple Karma Komisyon raporunun reddine ka
rar ittihaz buyurulmasım arz ve teklif eyle
rim. 

Manisa 
Ferit Alpiskender 

BAŞKAN — Şimdi raporu reye koyacağım. 
Kaıbul edilirse, zaten kabul edilmiş demektir. 
Fakat arkadaşımız raporun reddini teklif et
mektedirler. Önce bunu reyinize koyayım. Eğer 
(bu takrir kabul edilirse Komisyon kararı iptal 
•edilmiş olacaktır. Sayın Alpiskender'in tek
lifini kabul edenler lütfen iştirak etsinler... Ka-
Ibul etmiyenler... Ekseriyetle reddedilmiştir. Ya
ni mazbata .kabul edilmiştir. 

2. — 7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler, Millî Savunma ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 2/302, 
C. Senatosu 2/55) (S. Sayısı : 154) (1) 

BAŞİKAN — Rapor okunacak ©fendim. 

(1) 154 S. Sayılı basma/yazı tutanağın so-
nundadtr, 

12 . 6 .1963 O ; 1 
7 . 6 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 17 .5 .1963 tarihli 82 nei-

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
reddedilen «Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddecinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi» komisyonumuzun 
6 . 6 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi : 

Komisyonumuz, hususi bir paylaşmaya ze
min hazırlıyajbilecek böyle bir teklifi tetkika 
ve kabule değer görmemiş ve Millet Meclisi 
Genel Kurulunca reddedilen şekli ile aynen 
ve mevcudun ittifakiıyle reddedilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ive
dilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

BAŞKAN — Raporu reyimize sunuyorum... 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
•edilmiştir. Ve kanun telklüfi hu suretle Mil
let Meclisinde olduğu gibi reddedilmiştir. 

S, —. Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 
ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Sosyal -İşler komisyonları raporları. 
(M. Meclisi 1/358, C. Senatosu 1/218) (S. Sa
yısı : 143) (1) 

BAŞKAN — Komisyon? Yok... Bakanın Bu
lunması ikinci defa olduğu için şart değil, 
ama Komisyondan kimse bulunmazsa maalesef 
(görüşemeyiz. (Komisyon burada sesleri) Ha, 
buradasınız... 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 ve 45 
nci maddelerinin değiftirimesine dair Kanun 

MADDE 1. — 25 . 1 . 1956 tarihli ve 6643 
sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 
ive 45 nei maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

(1) 143 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Madde H . -— Haysiyet, divan la n tara t in-

dan verilen disip]in cezalan aleyhine, karar ın 
üyeye tebliğinden i t ibaren, İT) gün zarfında ya
zılı o larak i t iraz edilelbilir. İtiraız dilekçesi, ka
rar aleyhindeki belgelere dayanan savunma ile 
birl ikte ve imza karş ı l ığ ında (Yüksek Haysi
yet Divanına, gönderil inek üzere) Oda İdare 
Heyet i Başkanl ığına verilir. Müddeti i r inde 
i t iraz edilm'iyen disiplin cezalarından, yazılı 
ih tar ve para cezaları kesinledir ve derhal tat
bik edilir. 

Cezalandırma İml inde 'ka ra r aleyhinde iti
raz vâki olmasa dahi geçici olarak, sana t tan 
veya bir bir bölgede, çalşmaktan men karar
l a r ı İdare Heyeti Başkanlığınca Yüksek Hay-
sti'yet Divanına gönderil ir . Bu hususlara mü
tedair olan ka ra r l a r Y ü k s e k ' H a y s i y e t Divanı
nın tasdikliyle tekemmül ekler. 

B A Ş K A N — Madde hakkında, söz istiyeıı? 
Yok... Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Yüksek Haysiyet Divanı Bölge 
Hays iye t Divanlar ından gelecek evrakı ve ka
rar la r ı inceledikten sonra, uygun gördüğü tak
dirde ya aynen veya. tadilen kabul ve tasdik 

, eder. Mahallince verilen karar lar ı uygun bul
mazsa bu /husustaki mütalâasiyle birlikte dos
yalar ı ilgili Haysiyet Divanına iade eder. 

•Bölge Haysiyet Divanının bu konuda ve
receği ikinci ka ra r üzerine Yüksek Haysi
yet Divanının vereceği ka ra r l a r hakkında Da
nıştay'a başvurma, hakkı mahfuzdur. 

Yüksek Haysiyet. Divanının vereceği karar 
lar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kami
liyle ilgili Blölıge Haysiyet Divanına gönderi
lir ve kaytı lar , hakkında, disiplin işlemi yapı
lan kimseye tebliğ olunur. 

BAŞKAN ----- Madde hakkında söz i s t i y e n l . 
Yok. Maddeyi reylerinize sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. ----- Bu kanun yayımı tar ih inde 
yü rü r lüğe girer. 

B A Ş K A N --- Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kahul edenler... Etmiyenler.. . Ka'hul edil
miştir. 

•MADDE 3. - Bu kanunun hükümler ini 
Adalet , Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlar ı 
y ü r ü t ü r . 

- Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
letıler... Ki ıniveııler... Kalbui. cdil-

B AŞK AN 
runı. Kabul ı 
.mistir. 

Bilinci müzakeresi bitmiştir. 
KJURI ATALAV (Kars) - Kfcudim birinci 

madde, •'!! ve 40 nci maddelerde değişiklik ya
pılma sı m gerektiren bir maddedir . Bu ba
k ımdan bir defa da oya. sunulması ica'beder. 
B i r yanlışl ığa mahal vermemek için hat ır lat ı 
yorum. 

BAŞKAN -- Beki efendim. 

i . —•• Türk Tabipleri liirliği Kanununun 10 
net re 17 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kuttun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve, 
Adalet ve Sosyal isler komisyonlar t raporları. 
(M. Meclisi l/3C)3, C. Senatosu 1/219) (S. Sa
yısı. : 111) (1) 

BAŞKAN - Maddelere geçilmesi, hususunu 
oylarınıza, sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul 
et miyenler... Kabul edilmiştir. 

T ü r k Tabipler i Birliği K a n u n u n u n 40 ve 47 
nci maddeler in in değiştir i lmesine da i r K a n u n 

.1 !>;">;} tarihli ve 602.'5 
rüği Kanununun 40 
aşağıdaki şekilde de-

MADDE I. - - 2 : i . 1 
sayılı Türk ' rahipleri I 
nci ve 47 nci maddeleri 
ğişt ir ı imiştir : 

Madde 40. Haysiyet divanları taraf ından 
verilen disiplin-cezaları aleyhine, karar ın üye
ye. tebliğinden itibaren lö gün zarfında ya
zılı olarak itiraz edilebilir. İ t i raz dilekçesi, 
ka ra r aleyhindeki belgelere dayanan, savunma 
ile birlikte ve imza. karşı l ığında (Yüksek hay
siyet divanına, gönderilmek üzere) Oda İda
re Heyeti Başkanlığına verilir. Müddet i için
de itiraz edilmiyeiı disiplin, cezaların, yazılı 
iılı ta r ve para. cezaları kesini esir ve derhal tat
bik edilir. 

(ViZalati'dırma, halinde karar aleyhinde i t i raz 
vâki oibnasa. d alı i geçici olarak sanat tan veya 
•bir bölgede çalışmaktan men karar lar ı idare 
heyeti, başkanlığınca, yüksek haysiyet d ivanına 
gönderilir . Bu hususlara, mütedai r olan karar 
lar Yüksek Haysiyet Divanının tasdikiyle te
kemmül ödev. 

(1) 141 S. Sayılı, basma yazı tıılanayıu, so~ 
nnndarhr. 
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Madde 47. — Yüksele Haysiyet Divanı, 

Oda. Haysiyet divanlarından gelecek, karar
ları inceledikten sonra kararı uygun bulmaz
sa, bu husustaki mâitalâasiyle birlikte bahis 
konusu karan ilgili haysiyet divanına iade 
eder. 

O da Haysiyet Divanından ^gelecek karar 
üzerine Yüksele. Haysiyet Divanının vereceği 
kararkar hakkında Danıştaya. başvurma hakkı 
mahfuzdur. 

Yüksele Haysiyet Divanının, verdiği karar
lar Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlığı ka-
naıliyle ilgili haysiyet divanına bildirilir. Ve 
keyfiyet, hakkında disiplin işlemi yapılan kim
seye tebliğ olunur. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hfemlim, ko

misyondan soru soracağım müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Burada itiraz 

müddeti olarak 15 günlük müddet az değil mi
dir! 

Sonra, kesin kararlar deniyor; kesin bir 
hüküm var. Hiçbir yere başvurulamaz, bu 
kalkmış oluyor. Fakat, kesinlikte, haysiyet di
vanı kararları için; bu hususta. Danıştaya baş
vurulur mu vurulanı az mı! Bunu rica edeceğim 

BAŞKAN — Komisyon. 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANİ 

İBRAHİM ŞRYKÎ ATASAĞÜN (Nevşehir) — 
Kfendim, bu 15 günlük müddet normaldir. 
Şimdiye kadar teamül olarak her hangi bir 
kimse hakkında verilmiş olan bir karar 15 
gün zarfında itiraz hakkına malik olması do
lay isiyle, vekfuetten şahsa tebligat yapılır 
ve bu tebligat 15 günde yürürlüğe girer. Yük
sek Haysiyet Divanından olsun. Haysiyet Di
vanından olsun, verilmiş olan kararlar şimdi
ye kadar kesin bir muameleye tabi idi. An
cak Haysiyet Divanına verilen karara şahıs 
itiraz .edebilir,-keyfiyet Yüksek Haysiyet Di
vanına gönderilir yahutta Haysiyet Divanı 
keyfiyeti itiraz yolu ile doğrudan doğruya. 
Yüksek Haysiyet Divanına gönderir ve Yük
sek Haysiyet Divanının vermiş olduğu karar
lar artık kesin bir hükme bağlanırdı. Gerek 

Eczacılar Birliği Kanununda ve gerek Tabip
ler Birliği Kanunda bu durum aynen cereyan 
edoi-. Fakat bunun hakikaten şahsın hakkına 

bir taarruz olduğu ve bunun tamamen antide
mokratik bir kanım olduğu da Anayasa '.mu
vacehesinde meydana çıkmıştır. ' Bu sebeple 
yine kanuni müddet içerisinde Sağlık Bakan
lığı kanalı ile şahsa tebligat, yapılır. O da fca-
zaimereie müracaat etmek suretiyle hakkımı 
arar. 

.BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Vole. Mad
deyi oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ada
let, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürü
tül'. 

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

Kanun tasarısının birinci müzakeresi bitmiş
tir. 

5. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki 
.151 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi 1/168, C. Senatom 1/226) (S. Sayısı : 145) 
(t.) 

BAŞKAN — Heyeti unıumiyesi hakkmda,-
söz istiyen f. Yok. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir; 

-İvedilikle müzakeresini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.., ivedilikle müzakeresi ka
bul edilmiştir. 

Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bir kısım borçlarının tahkimi hakkında 154 

sayılı Kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Toprak Mahsulleri Ofisi, Et 
ve Balık Kurumu, Petrol Ofisi, Makdna ve Kim
ya. Endüstrisi Kurumu, Denizcilik Bankası, Tür-

(1.) 145 S. Sayılı basma/yam tutanağın so-
nundadır. 
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kiyc Cumhuriyet Devlet Demiryolları İşletmesi, 
Tüıkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası,Etibank ve Sümerbankın 
Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki 1.54 
sayılı Kanunun 4, 7 ve 8 nei maddeleri gereğince 
Hazinece devralman borçları dolayısiyle aynı 
kanunun 16 ncı maddesine göre meydana gelen 
Ve Bakanlar Kurulu tarafından tahsili karar
laştırılmış bulunan Hazine alacağından, 

a) Millî Savunma Bakanlığının bu teşeb
büslere olan geçmiş yıl borçlarını 

b) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu bi
lanço zararlarını, 

c) Etibank'm Sarıyar Barajı inşaat mas
raflarına iştirak hissesinden ve Seyitömer - Kü
tahya demiryolunun Bayındırlık Bakanlığına 
.devrinden dolayı genel bütçeden olan alacağı 
ile adı geçen Bankaya bağlı elektrik işletmeleri 
bilanço zararlarını, 

d) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
muhtaç çiftçilere dağıtılmak üzere Toprak Mah
sulleri Ofisinin aldığı tohumluk bedellerinden 
dolayı birikmiş borcunu, 

Mahsup suretiyle ödemeye Maliye Bakan
lığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen;.. 
SIRRI ATALAV (Kars) — Efendim, soru 

soracağını. 
154 sayılı Kanun hükümleri ile bu 1 nci 

madde bağdaşabiliyor mu? Orada müddetler di
yoruz^ Bu husus tasrih edilsin. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FA
RUK IŞIK (Van) — Efendim, bu müddetler 
için. bir mevzu yok; müddetten neyi kastediyor
lar? 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz de müsaade
nizle bir soru sormak isterim; soru sormak hak
kım değil ama. 

İktisadi Devlet Teşebbüsü deniyor; 3460 sa
yılı Kanunda İktisadi Devlet Teşekkülleri tabi
ri vardır. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FA
RUK IŞIK (Van) — O da bu 154 sayılı Kanun
daki unvanın bir ifadesidir. O da teşebbüstür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen...? 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... F/tmiyenlcr... Madde kabul edilmiştir. 

12.6.1963 O.-l 
MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankasının Toprak Mahsulleri Ofisine olan ve. 
birinci maddenin (d) bendine göre ödenecek to
humluk borcu dolayısiyle meydana gelecek Ha
zine alacağı, adı geçen bankanın ödenmemiş ser
mayesine mahsubedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen...? 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — T. C. Amortisman ve Kredi 
Sandığının T. C. Ziraat Bankasına yaptığı ikra-
zatm, vâdesi gelmiş veya gelmemiş taksitleri 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki faizli 
bakiyeleri üzerinden 154 sayılı Kanunun 9 nen 
maddesine göre tahkim ve itfa olunur. 

T. C. Ziraat Bankasının Tarım Satış Koope
ratiflerinden Bakanlar Kurulu kararlarına ve
ya Bakanlık emirlerine istinaden müdahale ve 
aynı gaye ile yapılmış ortak mubayaaları do
layısiyle donmuş ve seyyaliydim kaybetmiş 
oton alacakları ve K : 907 sayıilı Kararla tesis 
edilmiş olan tevzin fonu açıkları bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihteki 1 nei fıkra gereğin
ce deruhde edilecek T. C. Ziraat Bankası burç
ları ile takas ve mahsubolunur. 

Bu şekilde takas ve mahsubu mümkün olmı-
van T. C. Ziraat Bankası alacakları 1 nci fıkra
daki esas dairesinde tahkim ve itfa olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Söz isti

yorum. 
• BAŞKAN — Buyurun. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, bu kanundaki müesseseleri iki 
kısımda mütalâa etmek lâzım gelmektedir. 
bunlardan bir kısmı Merkez Bankası, Emekli 
Sandığı, Amortisman ve Kredi Sandığı İşçi 
Sigortaları ve saire gibi müesseseler vardır. 
Bunlar alacaklıdırlar. İkincisi ise, diğer kate
gorideki, alacaklı olan, Ziraat Bankasıdır. Bu
rada Ziraat Bankası ile diğer müesseseleri bir 
tutmamak ve ayrı bir hükme bağlamak la
zımdı ı\ Burada, 'komisyonun tadiline göre bü
tün müesseseler 25 sene müddet içinde alacak-
larıuı muayyen taksiti eni e tahsil etme im
kânına sahip kılmıyor. Halbuki Millet Mecli
sinin metninde Ziraat Bankasına haklı olarak 
istisnai yer verilmiş ve Ziraat Bankasının tah
silatı 10 sene taksite bağlanmıştır; 10 eşit 
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taksi t le Hazine Ziraat 'Bankasına, olan 210 
milyon lira borcunu ödemek mecburiyet inde 
bırakıl ıyor. Bıı da doğru, yer inde bir ka r a r 
ve hükümdür . (Tmkü, Ziraat Bankası bu ala
cağını, d iğer müesseseler gibi sermaye olarak 
tu tacak değil, bilâkis bunu zirai kredi saha
sına t ek ra r vermek mecburiyet indedir . Zaten 
her taksit i a ld ığında zirai kredi saikasına 'ki, 
20 milyon kabul edersek bunu zirai kredi sa
hasına vereceğine göre, Millet Meclisince ka
bul edilen metnin aynen kabul edilmesi daha 
yerinde olacaktır . Bankanın inkişafı ve ha lka 
hizmet i. bakımından lüzumlu ve zarur idir . Bu 
bakımdan İtendeniz Millet Meclisi metninin 
aynen kabulü için bir t ak r i r takdim ed iyorum; 
kabulünü arz ve istirham eylerim. Hürmetle
rinde. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FARUK 

İŞIK (Van) — Efendim bu mevzu komisyon
da görüşüldü. F i lhak ika Millet Meclisi Bütçe 
Encümeni bu radak i müddet i 5 sene olarak tes-
bit etmişken Heyeti Umumiyede bu, 10 sene
ye iblâğ edilmişti. Bunun üzerine komisyonda ; 
dedikki madem ki bu J54 numaralı Kanuna 
ek kanundur . Bu 154 sayılı K a n u n u n espirisi 
de bu borçları muayyen nis be t t e ; 25 sene ve 
% 6 faizle bağlama esasına giriyor. Bu şekil
de olsa daha iyi olmaz mı dedik. O zaman Ma
liye Encümeni bize malî cephesinden elbet
te mümkündür , dediler ve biz de o espiriye 
uygun olmak için bunu bu esaslara göre tes-
bit ett ik. Faka t bilmiyorum Maliye .Bakanı 
i l t ihak ederlerse komisyon bu hususu mahzur
lu görmüyor. 

MKHMBT ÜNAUDİ (Adana) — Komisyon 
i ş t i rak ediyor mu ... 

BAŞKAN — K o m i s y o n mahzur, görmüyo
ruz dediler. 

Buyurun Maliye Vekili. 
MALİYE BAKANI F E R İ T M E L E N — Sa

yın Başkan, Muhterem .senatörler; bu mad
deyi Büyük Millet Meclisi ilâve (diniştir, Hü
kümet tasarıs ında mevcut değildir. Mahsubu 
islenen borçlar Tarım Satış kooperatif lerine 
veri len kredi le rden doğan borçlardır . Bunlar 
hususi teşebbüs şeklinde mütalâa edildiği için, 
âmme teşekkül ler i olarak telâkkisine imkân 
olmadığı için Hükümet tasarısında yer alma

mıştır. Bunu Millet Meclisi Komisyonu ilâ
ve etmiştir. Ye Millet Meclisinden böyle gel
miştir. r> sene olarak kabul etmişlerdi 5 sene 
zarfında bunu vermenin müşkülât ı karşısında. 
10 seneye çıkardı lar . B u ; bütçe imkânına bağ
lı bir şeydir. 10 sene olursa senede 36 mil
yon lira verilecek, olmazsa zaten yürüyemiye-
cek bir hükümdür . Bu seneple sayın komis
yon bu du rumu göz önünde b u lu n d u ra r ak 
bunu mâkul bir hükme bağlamış ve 154 sa
yılı Kanuna bir atıf y a p a r a k oradaki müd
dete tabi t u tmuş tu r . Ama 10 sene de dene
bilir. Arz ettiğim gibi bütçeyi getirdiğimiz 
zaman buna imkân bulamazsak belki 36 mil
yon lirayı da koymayız. 'Bir madde ilâvesi 
hakkında Yüksek Meclisten ye tk i istiyeceğiz. 
Bu tamamen bütçe imkânlar ına bağlıdır. Büt
çe imkân verirse başka fasıllardan Ziraat 
Bankası sermayesine mahsuben esasen Hü
kümet para. vermiye mecburdur . Ye pekâlâ 
da bu konulabilir . Takd i r Yüksek Heyetim-
ddı\ 

BAŞKAN — Sadık Ar tukmaç ' ın takr i r in i 
okutuyorum : 

Y ü ksek 1 başkanlığa 
Arz ettiğim sebepler dolayısiyle, üçüncü 

maddenin Millet Meclisi metnindeki şekilde 
oya arzını teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Ar tukmaç 

BAŞKAN — Sayın Ar tukmaç 'm takr i r ine 
karşı esaslı ıbir i t iraz vâki olmuş değildir. 

MALİA E IBAKAN1 F E R İ D M E L E N — Hü
kümet tasarısında, yoktur , bu ısebepie iş t i rak 
edemiyoruz. 

İP) AŞK AN — Takr i r i reylerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bui edil
in işti ı*. 

Şu halde Millet Meclisi metnini okutuyorum. 
M A D D E 13. — T. V. Amort i sman ve Kredi 

Sandığının T. İ\ Ziraat 'Banikasınia yapt ığı ikra
za t in, vâdesi gelmiş veya geknemliş t aks i t l e r i 
bu kanunun yürür lüğe girdiği tarihteki faizli 
bakiyeleri üzerinden 154 .sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesine göre taih'kiım ve itfa olunur. 

T. € . Ziraat Bankasının Tanı t ı Sa:tı§ Koope
ratifi erinden ^Balkanlar K u r u l u karaıiarınıa. ve-
va. Bakanl ık emirlerine is t inaden müda'h'aie ve 
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aynı gaye ile yapılmış orta'k mubayaalar ı dnla-
yisiyle donmuş ve «eyyaliyetini kaybetmiş olan. 
ala.cu'kları ve 'K : W)7 sayılı ka ra r la tesis edik 
mis o lan. tevzin fonu n1^;;:! n rı İm 'kaininim yü
rür lüğe igd'd'iği iar lhieki fa'zli bakiyeleri üze
rinden Hazine taraf ından 1 nei fıkra 'gereğin
ce U'oru'hd'e e.'liJece'k T. ('. Ziraat Bankası borç
ları ile taka .s ve mailısıdmlunur. 

Bu şc'kilde ta;k'as ve mahsubu mümkün otmı-
yau T. (\ Zda.nS Dank ası alacakları , faizi İle 
b i r l ik le (on yıl içinde i MI e:-; il taks i t te M'aiü'ye 
Bakanlığı bülensine 'konularak tahsisatla rbı 
ödenir.) 

DAŞKAN — Atarlde hakk ında söz İsteyen".. 
Yok, Maddeyi .oyunuz'a sunuyorum. Kabul rden-
'ler... Kabul etmiyenler.. . Mlnhle 'knbnl <•:ü'l-nıv--̂ -
l i r . 

MADDİ'] -!-. - - "'BXXH, ik!î:!.'i ve; üçüncü ınad-
de'eı- gereğince yapılacak. ınaiısiıp İşlemlerin';! 
bütçe 'hesapların;! imi' 1 M̂ Iö4 s:ıyıh Kamüii 'u 
16 ncı maddesinin son fıkrası hükümlerine .»di
re İcra. oluni];-. 

'BAŞKAX - .\îad:lc hakkında söz h ieyeu? 
Voli. Ma-.ldeyi DVIÜM1/;! sü»:uyo:'n;e. Kabul ."den. 
lor... Kabul e tkiyenler . . . Madde kabul ("li'.ıı; ;-
tir. 

MADDE ,"). — Du kanun yaynm iariboıde 
yü rü r lüğe girer. 

BAŞKAX Madde hakkında, söz •iısteyen >... 
Vo'k. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kanul edeıı-
le r . . Kabul ctmi-cıdcr. . . Madde 'kabul e d i b n k 
tir. 

MADDİ'] (i. 'Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürüt i i r . 

HALKAN' - - Madtk' ha'kkında söz i s leyen? . 
Vole. Maddeyi kabul edenler... 'Kabul elliliydi
ler... 'Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza, sunuyorum. Ka
bul. edenler... Kabul cimiydiler. . . 'Kanun 'kabul 
edilmiştir. 

(1. Tohmnl akların i; scil, kon I rol re scrÎ!-
fikasyonn hakk-nıdalri kartını lasaı-isrırır, .'/illi I 
Meclisince kabul olunan vulni n (' ıımh un yi ! 

Senatosu Sanayi re Tarım, Anayasa re Adali ' 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. 'Meclisi 
1/247, C. Senatosu 1/211) (S. Sayısı: 155) (1) 

(1) 155 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonını-
dadır. 

BAŞKAN' — Heyet i umumiyesi üzerinde söz 
i s t i y e n l Yok. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler. . . Kabu l edilmiştir. 

Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu 
hakkında kanun tasarısı 

HOLÜM : i 

Kanunun konusu ve amacı 
MADDE 1. — Bu kamın ile, t a r l a ve bahçe 

mahsulleri , sebze ve yem bi tki ler i tohumlukla
rının çeşit safiyetini devam et t i rmek, fiziksel 
vasıf larını muhafaza e tmek ve dolayısiyle çift-
edere garant i l i ve niteliği daha yüksek tohum
luk sağlamakt ı r . 

BAŞKAN - Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler. . . 'Etmiyenler. . . Ka
bili edilmiştir. 

MADDİ! 2. -..- Memleket içinde yetişt ir i len 
satılan, dağı t ı lan, ithal ve ihracedilen tohum
luk la r Tarım Bakanlığı veya Tarım Bakanlığın
ca. görevlendiri lecek teşekkül ler ta ra f ından tes
cil, kontrol ve1 serti fiye edilir ve bunlara gerekli 
sert if ikaları verilir. 

BAŞKAN •--- .Madde hakkında söz istiyen.'... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... ütmiyenler. . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDİ! :•}. Tohumluk yetişt iren, satan, 
dağı tan, i t ha l ' ve ihraceden bütün özel ve tüzel 
kişiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi, Dev
lete, katma ve özel bütçeli dairelere, belediye
lere ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait işlet
me ve kurumlar bu kanun hükümler i dâhil inde 
Tarım Bakanlığının teftiş ve denetlemesine ta
bidir. 

BAŞKAN Madde hakk ında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... ütmiyenler. . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDİ! 4. Memleket içinde yetişt ir i len, 
dağıt ı lan, satılan, ithal ve ihracedilen tohum
luklardan hangilerinin bu kanuna tabi tu tu la
cağı Tarım Bakanlığınca her yıl teshil; ve Resmî 
(bızetede ilân olunur. 

BAŞKAN Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... lilmivenler... Madde kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM : Tl I 

Tarifler ve esaslar 
MADDE 5. — Bu kanunda yazılı deyimler

den; 
a) Tescil : Islah edilmiş çeşitlerle köy çe

şitlerinin morfolojik, biyolojik ve tarımsal ni-
telikleriomn tarla deneırneireri ve lâboratuvar 
analizleriyle belirtilmesi, mevcutlardan farklı 
ve yeni çeşit olduğu tesbit edilerek bir kütüğ" 
kaydedilmesi, 

b) Tohumluk kontrolü : Tohumlukların 
fiziksel ve biyolojik durumlarının tesbit edil
mesi, 

e) Sertifikasyon : Tohumlukların genetik, 
fiziksel ve biyolojik durumlarının teslbit edil
mesi, 

d) Vejetetif üreme : Cinsel olmıyan üreme, 
çelik, yumru, kök, soğan ve saire gibi bitki kt-
kısımlariyle olan üreme, 

e) Jeneratif üreme : Cinsel olan üreme, 
döllenme neticesi meydana gelmiş embriyoyu 
taşıyan tohumlu üreme, 

f) Morfolojik nitelikler : Bitkilerin ve 
tohumluğun dış görünüşüme 'ait nitelikleri, 

g) Biyolojik nitelikler : Tohumluğun çim
lenmesi ve çimlenmesini takibeden vsafhalariyle 
bitkilerin büyüme ve gelişmeleri, 

h) Çeşit safiyeti : Tohumluğun sahiboldu-
ğu genotipten farklı olan çeşitlerin nisbeti, 

i) Fiziksel safiyet : Tohumluğun saf to
humluk ve yabancı madde olarak tesbit edi
len nisbetleri; 

j) Saf tohumluk : Yabancı maddeleri ay
rılmış aynı bitki emsine ait jenaratif veya 
vejetatif üretme kısımları, 

k) Yabancı madde : Saf tohumluktan baş
ka içinde bulunan diğer mahsul ve zararlı bit
ki tohumları ile canlı ve cansız her türlü mad
deler, 

1) Tohum : Bitkilerin jeneratif kısmı olup 
döllenme sonucu meydana gelen ve embriyoyu 
taşıyan üretme kısımları, 

m) Tohumluk : Bitkilerin üretilmesinde 
kullanılan vejetetif ve jeveratitf kısımları, 

n) Sertifikalı tohumluk : Tescil edilmiş 
çeşitlerin tarla ve lâboratuvar muayeneleri ya
pılarak, yönetmeliğindeki standartlarına uy
gunluğu belirtilen ambalajlanmış, etiketlenmiş 
ve lüzumu halinde mühürlenmiş tohumluklar, 
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o) Kontrollü tohumluk : Tarla muayenesi 

yapılmaksızın yönetmeliğinde kayıtlı standart
larına göre yalnız lâboratuvar muteyeneleriyle 
nitelikleri tâyin ve tesbit edilen tohumluklar, 

p) Islâh edilmiş çeşit : Genetik, morfolo
jik, biyolojik ve tarımsal nitelikleri belirtilmiş 
ve tescil edilmiş çeşitler, 

r) Islah edilmiş tohumluk : «p» fıkrasında 
yazılı çeşitlerin tohumlukları, 

s) Köy çeşidi : Islâh edilmemiş olmakla 
beraber özellikleri Tarım Bakanlığınca kabul 
ve tescil olunmuş, uzun yıllardan beri tanınmış 
ve isim yapmış çeşitler, 

Anlaşılır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Niyazi Ağırnaslı, buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÎYAZÎ 

AĞIRNASLI (Ankara) — Bir küçük tabı ha
tası vardır, «vejeratifj» yazılmıştır, «Vejetatif» 
olacaktır. 

BAŞKAN — Tashih edilmiş şekliyle okun
du. 

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

BÖLÜM : III 
Tescil 

MADDE 6. —• Islah edilmiş çeşitlerle köy 
çeşitleri, morfolojik, biyolojik ve tarımsal ni
telikleri 'belirtilerek Tarım Bakanlığınca yönet
melik esasları dâhilinde kütüğe kaydedilmek 
suretiyle tescil olunur. 

Yabancı memleketlerde o memleketin kendi 
mevzuatı dâhilinde ıslah ve tescil edilmiş çeşit
ler, memleketimizde adaptasyon denemeleri 
yapılmak ve bunların ekonomik ve tarımsal 
değeri Tarım Bakanlığınca belirtilerek kendi 
isimleriyle tescil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Bu madde ikinci müzakeresinde açık oya 
arz edilecektir. 

BÖLÜM : IV 
Sertifikalı ve kontrol edilmiş tohumluklar 
MADDE 7. — 6 ncı madde gereğince tescil 

edilmiş bulunan çeşitlerden yönetmeliğine göre 
sınıf ve kademelere ayrılmak suretiyle yetişti
rilen ve üretilen tohumluklara sertifika verilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul, edilmiştir. 

MADDE 8. — Yetiştirici, alıcı veya satıcı 
tarafından müracaat edildiği takdirde tohumlu
ğun lâhoratuvar muayeneleri yapılır ve stan
dartlarına uygunluğunun tesbiti halinde kont
rol edilmiş tothum luık raporu verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabuk edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Gerekli muayeneleri yapılmış 
ve standartlarına uygunluğu tesbit edilmiş to
humluklar yönetmeliğinde gösterilen şekillere 
uygun ve lüzumu halinde mühürlü ambalajlar 
içinde piyasaya arz edilir. Hangi tohumlukların 
ambalajlarının açılarak perakende satışa arz 
edileceğinin tâyinine Tarım Bakanlığı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Sertifikalı tohumlukları ye
tiştirecek ve satışa arz edecek özel ve tüzel ki
şiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi Devlete, 
katma ve özel bütçeli dairelerle belediyelere ve 
İktisadi Devleti Teşekküllerine aiiit işletme ve< 
kurumlarda aranacak nitelikler yönetmeliğin
de belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. Ve ikinci müzakeresinde açık oyu
nuza sunulacaktır. 

BÖLÜM ; V 
Tohumlukların ithal ve ihracı 

MADDE 11. — îthal ve ihracedilen tohum
lukların kontrola tabi tutulması ve Tarım Ba
kanlığından ithal ve ihraç, müsaadesi alınma s r 
mecburidir. 

Bu kabil tohumlukları asgari vasıf ve stan
dartları Tanım Bakanlığınca tesbit ve Resmi Ga
zetede ilân olunur. 

Islah çalışmalarında kullanılmak üzere ge
tirilecek tohumluk numunelerini bu madde hük
münden istisna etmeye ve bu numunelerin mik
tarını tâyine Tarım Bakanlığı yetkilidir. 
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BAŞKAN —• Madde hakkında söz isi iyen.'... 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

BOLÜM : VI 
Alınacak ücret 

MADDE 12. — Tohumluklarım tarla ve labo-
ratuvar muayeneleri için ücret alınmasına ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş 
sene sonra başlanır. Ücret t esintine Tarım Ba
kanlığı yetkili olup bu husus ayrıca Kesim Ga
zetede yayınlanır ve ilân olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen L. 
. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabu'l etmiyenleır... Madde kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VII 
Ceza hükümleri 

MADDE 13. — Tarım Bakanlığınca muayene 
edilmemiş ve müsaadesi verilmemiş tohumluk
ları ithal ve ihraecdenler J 000 liradan 6 000 li
raya kadar ağır para cezasiyle cazalandırıhr. 

Ayrıca bakanlığın vazifeli teşkilâtınca zap-
toJunaın tohumlukların müsaderesine ele mah
kemelerce karar verilir. 

Bu kabil suçlar müstacel mevaddan sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.'... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul eıtmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 4 neü madde gereğince bu 
kanuna tabi tutulup Resmî Gezeledc ilân olunan 
tohumlukları. : 

a) Muayene ve kontrol yaptırıp miispel ne
tice ve belge almadan, 

b) Yönetmeliğine uygun şekilde ambalaj-
lajınıadan veyahut taklit ve tahrif edilmiş eti
ketlerde, 

e) Asgari standardın altına düşürülmüş ve
ya tağşiş edilmiş olarak-, 

d) Muayene ve kontrolü yapılmadığı halde 
ya pilm iş gösıt ererek, 

e) Sertifikalarında belirt ilim iş niteliklere 
uymıyaıı şekilde reklâm yaparak, 

Satanlar, dağıtanlar, .satışa, veya dağıtıma 
arz ed'enler 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır 
para. cezasiyle cezalandırılır. Ayrıca Bakanlığın 
vazifeli teşkilâtınca zaptolunan tohumlukların 
müsaderesine de mahkemelerce karar verilir. 

Yukarıda yazılı suçlar ıslâh edilmiş tohumluk 
adı altında satılan, dağıtılan, salışa veya d ağıtı-
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ma arz edilen tohumluklar dolayısiyle işlenmişse I 
ağır para cezası 3 000 liradan aşağı olamaz. I 

13 ncü maddede yazılı suçların tekerrürü I 
halinde bir yıldan beış yıla kadar tohumluk tica
retinden men cazası da verilir. 

Bu kanuna ıgöre ıverilip katîleşen ıhüküm 
özetleri masrafı mahkûma aidolmak üzere ga
zete ve radyolarla ilânına hükmolunur. Ancak 
konu itibariyle yaylımında fayda tasavvur olun
mayan satıcıların işledikleri suçlar yayııılanmı-
yabilir. Ticaretten menedilenlerin mağaza ve 
dükkânları (16) gün müddetle mühürlenir ve 
mahkûmiyet ilâmının özeti yapıştırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

BÖLÜM : VIII 
Kuruluş 

• MADDE 15. — Bu kamımın kapsadığı hiz
metleri ifa etmek üzere Tarım. Balkanlığı Ziraat 
işleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir (Tohumluk 
Kontrol ve Sertifikasyon Şubesi Müdürlüğü; 
kurulmuştur. 

Tarım Bakanlığı, tohumlukların teşci], kont
rol ve sertifikasyonu işlarini yürütebilmek için 
lüzum gördüğü hallerde tohumluk kontrol ve 
sertifikasyon enstitüsü, istasyonu ve iâboratu-
varları gibi kurumlar ile diğer kurumları ku
rar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne daiir olan 3056 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakan
lığı kısmına ilişik (1) sayılı cetvelde derece, 
aded ve unvanları yazılı kadrolar eklenmiş ve 
(2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist.iy.cn?... 
Yok... Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza \ 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : I X 
Çeşitli hükümler 

MADDE 17. — Bu kanunun maddelerinde 
ba.hsi geçen yöneltmeliklerle kanunun uygulan- I 
masına dair yönetmelik Tanın Bakanlığının I 
teklifi ve Bakanlar Kurulunun onanıasiylc yü- I 
rürlüğe girer. | 

— 541 

12.6.1963 0 - 1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiycn?... 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Çiftçiler arasında yapılacak 
tohumluk, mübadeleleri bu kanun hükümlerin
den istisna edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 20. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Kanun tasarısının birinci müzakeresi bitmiş
tir. 

7. — -Kuzey-Atlantik Andlaşması Teşki
lâtı Müşterek Enfrastrüktür Programları gere
ğince Türkiye 'de yapılacak inşa ve tesis .işleri
ne, dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun mütalâası ile Dışişleri, Basın - Yayın ve 
Turizm, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları, (M. Meclisi 1/291, ('. Senatosu 
1/207) (S. Sayısı : 141) (1). 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonundan gelen bir 
takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
12.6.1963 tarihinde toplanan »Komisyonumuz 

•geri alman Kuzey-Atilântik Teşkilâtı Müşterek 
Enfrastrüktür programları 'gereğince Türkiye'
de yapılacak inşa- ve (tesis işlerine dair 6095 sa
yılı Kanunun 10 ncu (maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı (hakkında alınan iza
hatta ve sair mükellefiyet tâbirinin 'münhası
ran tasarruf bonoları için kullanılacağı alınan 
izahattan anlaşılmış bulunduğunla göre Millet 
Meclisi Genel Kurulunun kabul eMiği metnin 

(1) 141 S. Sayılı basmayazı 11 . 6 . 1963 
tarihli 73 ncü birleşim tutanağının sonundadır. 
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son fıkrasının aynen kabulüne karar verilmiş
tir. 

Saygılarımızla arz ederiz. 
Bütçe Komfosyonu Başkan V. 

(Sakarya 
(Kâzım Yurdakul 

BAŞKAN — Bu hususun dün müzakeresi 
yapılmış ve Komisyona gitmişti. Komisyon ret 
kararından vazgeçiyor, 'Millöt Meclisi metninin 
müzatkeresini istiyor. 

Buyurun Elif at özdeş. 
RIFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım, NATO yardımı ile ve NATO'nun 
Enfrastrüktür faslından Türkiye'ye gelen 
paraların muhtelif vergi ve resimlerden ımuıaf 
tutullması için evvelce yapılan anlaşmaya ilâve 
olarak- tasarruf 'bonolarının da ithal edilmesi 
zımnında ıgelen kanun 'tasarısı (hakkında dün 
maruzatta bulunmuş idim. 

(Kanun 'tasarısında münhasıran bu sefere 
mahsus olmak üzere yalnız tasarruf .bonoların
dan bahsetmek ımütaakıp hâdiselerde, yahut 
ve mütaalop ıhükmi tasarruflarda yenibaştan 
buraya ıgelmek zarureti hâsıl olacağı içindir ki, 
birtakım 'gerilemelere ve bekletilmelere sebebi
yet vermesi dolay isiyle bu ihtimal nazarı itibara 
alınarak umumi tâbir olarak, gerek Millî Mü
dafaa, gerekse Maliye Vekâletini netice itiba
riyle toptan Hükümeti serbest bırakmamız lâ
zımdır. 'Dünkü müzalkerelerden sonra (haber (al
dığımıza 'göre 40 milyon liralık enfrastrüktür 
parası bu kanunun çıkmasını hâlâ .beklemekte
dir. Binaenaleyh bu ıgini teehhürlere tekrar 
meydan verilmemesi için böyle yalnız tasarruf 
'bonosu şeklinde değil, her türlü resim ve ver
giler ve saire gübi tâbirini kabul ederek Hükü
meti icraatında serbest bırtaıkmak ve süratle 
hareketini kolaylaştırmak vazifemizdir. Memle
ket ımüdafaasiyle alâkalıdır. Eğer kabul eder
seniz dünkıi metin şeklinde çıkmasını teminen 
reylerinizi lütfetmenizi rica ederim. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Komisyon ret kararından sar
fınazar etmiş ve Millet Meclisi metninin müza
keresini kabul etmiştir. Bunun üzerinde müza
kere yapıyoruz. Buna ilâveten takrirler verilir
se ona 'göre muamele yaparız. 

Buyurun Komisyon. 
BÜTÇE iKÖMtSYONU BAŞKANVBKÎLÎ 

KÂZİM YURDAKUL (Sakarya) — Rifat Öz-
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deş arkadaşımız mazbatayı dikkatle dinlemiş 
olsaydı böyle bir iddiada ıbulunmıyacaklardı. 
Çünkü mazbata kendi söylediklerinin aynı şe
kilde gelmiş bulunımaktadır. Bir değişiklik 
yapmadık, o metni aynen kabul ettik. Binaen
aleyh, böyle 'bir şey yoktur. Eğer, metni okur
larsa söyledikleri 'gibi olduğunu anhyacaklar-
dır. Vaziyet budur. (Hüküm et ne diyor sesleri) 

BAŞKAN — Hükümet dün mütalâasını arz 
etmişti. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 
KÂZİM YURDAKUL (Sakarya) — Komisyon 
Hükümetle mutabık kalarak yapmıştır. 

BAŞKAN — Şimdi Millet Meclisinden gelen 
metnin /müzakeresini oyunuza sunuyorıuım. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyonler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle müzakeresini oyunuza, sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kuzey-Atlântik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek 
Enfrastrüktür Programları gereğince Türkiye'
de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE I. — Kuzey-Atlântik Andlaşması 
Teşkilâtı Müşterek Enf rastrülktür Programlar i 
gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis 
işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 10. — Vergi, resim ve 'harçlardan 
mümkün olanlarının, birinci maddede1' mezkûr 
inşa ve tesis işlerinin ımaliyetine sirayetlerimi 
kısmen veya tamamen 'önlemek ve sair rnaüî 
mükellefiyetlerde 'gerekli kolaylığı sağlamak 
maıksadiyle tedbirler ittihazına Bakanlar 'Kuru
lu yet/kilidir. 

BAŞKAN — Madde .hakkında. söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sınıyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler..-. Kabul edil
mişti!'. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

542 — 



C. Senatosu B : ^ 
MADDE 0. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulla yürütür. 
•BAŞKAN —• FCabuI edenler... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. Acık oya arz edile
cek çünkü andlaşmadır. 

S. — Spor kulüp!erince oyunculara ve karşı 
kulüplere şimdiye kadar ödenmiş bulunan trans
fer ücretleriyle teşrik primlerinden mütevellit 
vergi borçlarının bir defaya mahsus olmak üze
re affı hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî re İktisadi İşler ve. Bütçe komisyon
ları rakorları (M. Meclisi 2/175, ('. Senatosu 
.•J/ol) (S. Sayısı : 140) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun bir tak
riri, .daha var, okutuyorum. 

Y iiksek Başkaıılığa 
12. ti. 1961-3 tarihinde toplaman -komisyonu

muz geri alman Suphi Batur'un, Transfer üc
retlerinin ve teşvik primlerinin vergi, resim ve 
harçlardan muaf tutulması hakkında kanun 
teklifini yeniden müzakere ederek eski kara
rında ısrar etmiştir. • 

Saygılarmuzla iarz ederiz. 
•Bütçe Komisyonu Başkanı Y. 

Sakarya 
ivazım. Yurdakul 

BAŞKAN — Komisyondan gelen kararı din
lediniz. ' Aynı mütalâada bulunmaktadır, hu-
nmı. için ivedilik karan zaten alı n m ıştır. Sayın 
Ağıamaslı yine muhalif. Önergeyi reyinize su
nuyorum. Kabul edemler... Kabul etmiyenler ka
bul edilmiştir. 

Bi r inci ı n add ey i okut uy o ru in. 

Spor kulüplerince- oyunculara ve karşı kulüp
lere şimdiye kadar ödenmiş bulunan transfer 
ücretleriyle teşvik primlerinden mütevellit ver
gi borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere 

affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu-

(1) 140 S. Sayılı basmayım 11.6 . 1963 
rihli 73 neü Birleşim tutanağı sonundadtr. 
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nunun 29 ucu maddesinin o ve 4 ncü fıkraların
daki istisnalar dışında spor kurüplerkıee 31.12. 
1962 tarihine kadar oyunculara ve karşı ku
lüplere ödenmiş buluman transfer ücretleriyle 
teşvik primleri ve arızî fcazamıç mahiyetinde
ki ödemeleri üzerine tahakkuk ettirilip de he
nüz tahsil edilmemiş olan Gelir Vergisi ile ce
zaları terkin oflunmuştım\ 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye "Bakanı 
yürütür. 

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

Tümü açık oyunuza arz edilecektir. 
(Oyların toplanmasına başlandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyanlar lütfen 
kullansınlar. Oylama imuıamelesi bitmiştir. 

Bfendim, oylama neticesini arz ediyorum : 
Spor kulüplerince oyunculara ve karşı ku

lüplere şimdiye kadar ödenmiş bulunan trans
fer ücretleriyle teşvik primlerinden mütevellit 
vergi borçlarının bir defaya mahsus olmak üze
re affı hakkındaki kamun teklifine (84) oy ve
rilmiş olup, (74) kabul, (8) ret ve (2) de çe
kimser oy kulflamılmıştır. 

Maalesef çoğunlruik sağlanamamıştır. Yarın 
tekrar' oya arz edilecektir. 

Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müş
terek Enfrastrüktür programları gereğince Tür
kiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanunun 10 ucu maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısına (89) üye 
oy kullanmış, (88) kabul, (1) çekimser oy 'mev
cuttur. 

Bu yarın tekrar oya sunulacaktır. 
Gündemimizde başka görüşülecek bir hu

sus olmadığmdaıiı yarın saat 14,00 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati ; 16,25 
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Spor kulüplerince oyunculara ve karşı kulüplere şimdiye kadar ödenmiş bulunan transfer üc
retleriyle teşvik primlerinden mütevellit vergi borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere affı 

hakkındaki kanun teklifine verilen oyların sonucu. 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekimserler : 
Oya katıl unvanlar : 

Acık üyelikler : 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHİSAR 
Has i m Hancı oğla ' 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan -Ali Türker 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

[Kabul 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talâp Özdolay 

İSTANBUL 
Ethem Mcnemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okur er 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nus-ret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeelıigil 
Hüseyin Kalp a klı o ğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

185 
84 
74 

8 
2 

97 
4 

edenler] 
KIRŞEHİR 

Ali Hıza Ulusman 
KOCAELİ 

ttil'at Özdeş-
KONYA 

Sedat Oumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
Necip Danivşoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

(Yeter sayı yoktur.) 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkun o ğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artuknıaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Ay diner 
Burhanettin Uluç 
Âdil ünlü 
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TABIÎ ÜYELER 
Osman Koksal 
Mehmet Ozgüneş 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
ÎZMİR 

Ömer Lûtfi Bozealı 
SAMSUN 

Fethi Tevetoğrıı 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Nevzat Sengel 

[Çekinserler] 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açı kaim 
Kâzını Ofbay 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Eınanullah Çelebi 
Vehbi Ersü . 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karaveljoğlu 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Galip Avşar (î.) 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal (İ.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
ibrahim Saffet Omay 
(t) 
Mansur Ulus oy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Sainı Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Ha m di Oğuzbey oğl u 
(t) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan (î.) 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayangi 
Cahit Ortaç; 

ÇANAKKALE 
Halit San kaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan (t.) 

Alâeddin Çetin 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
İhsan Hâmit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Akısoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 

larolu 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Tmrguıt Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hfyyri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü) 

NİĞDE 
İzzet Gener (î.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
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Şevket Koksal (î.) 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

StVAS 
Rifat Öçten (î.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

Selâmi Üren 
TOKAT 

Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğln 

URFA 
Es»t Mahmut Karakurt 

[Açık ü 
Bskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

G. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Esat Çağa • i 

(/elikler] 
Samsun 

Yekûn • 

Ömer Ergün 
Ha»an Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğkı 
Bagıp Üner 
N##ati özdeniz 
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Kuzey-Atlantik Andlaşması Teşkilâtı müşterek Enfrastrüktür programları gereğince Türkiye'de 
yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi .hak

kındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Kahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHİSAR 
liasi m Hancı oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Koeabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhan «-i i 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Alî. Türker 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

Üye sayısı 185 
Oy verenler 89 

Kabul edenler 88 
Reddedenler 0 
Çekinserler i 

Oya katılmıyanlar 92 
Açık üyelikler : . 4 

[Kabul edenler] 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Duru! 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

İÇEL 
Cavit Tevfik Ok yavuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztarkçitne 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcaih 
Cahit Okurer 
Nevzat. özerdem 1 i 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusnıan 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustaia Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 

• MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayharı 

RÎZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurd akn 1 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 

Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Z al oğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşikunoğlu 

VAN 
Faruk Tsrk 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkaılın 
Âmil Artus 
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Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 

Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 

Burhanetıtdnı Uluç 
Âdil Ünlü 

[Çekinserler] 
ANKARA 

Rifat Etker 

/Oya katılmıy anlar J 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Venbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Aysar (1.) 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal (I.) 

ADIYAMAN 
Hali Ağar (I.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 
ÎB.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
ibrahim Saffet Omay 
(t) 

Mansur Ulusoy 
ANTALYA 

Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
(î.) 

T'+LECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabr: Topçuoğhı 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Rahmi An kan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan (I.) 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk.V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysöy (I.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksn 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanala.n 

GİRESUN 
Mehmet tzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevheri oğlu 

tZMÎR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (I.Ü.) 

KONYA 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Mehmet ^eki Tulunav 
(I.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emim Açar 
Ferit Alpiskemder 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Hal d un MenteşeoğJu 

MUŞ 
ihsan Akpola/t (I. Ü.) 

NİĞDE 
izzet Gener (I.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (I.) 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapan'; 

SİVAS 
Rifat Öçten ( ! ) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Seiâmi Vren 

TOKAT 
O'sman Haeıbaloğiu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
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lAçık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 
Samsun 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 

•>©•<< 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YETMİŞDÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

12 . 6 .1963 Çarşamba 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa ve Adalet Komisyonuna üye 

seçimi : 
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deki fikir çekişme
lerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/143) 

2. — Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm Da
iresi Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik ha
ritada Hatay'ın kendi millî hudutları içinde gös
terilmesine dair, Dışişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/160) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker'in, Ege ve Atatürk üniversite
lerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılmasına 
dair Millî Eğitim ve Tarım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/166) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'm, korunmaya muhtaç çocuklara dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/169) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Ankara'da ikinci bir Tıp 
Fakültesinin açılıp açılmıyacağma dair Millî 
Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanların
dan sözlü soırusu (6/170) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Toprak dergisi sahibinin üniver
site gençliği tarafından yapılan sorgusuna dair 
îçisleri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/171) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan 
Kangal'ın, İstanbul'da bulunan Askerî ve De
nk müzelerinin durumu ile bu müzelerin Ba

sın - Yayın ve Turizm Bakanlığına bağlanma
sına dair Millî Eğitim ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlarından sözlü sorusu (6/172) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi, 
Hüsnü Dikeçligil'in, Polatlı Ortaokulunda yurt-' 
taşlık bilgisi okutan öğretmenin, öğrencilerine 
sorduğu sorulara dair, Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/183) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi, 
Menme* Ali Demir'in, 9 nen Bölge Devlet Su 
İşleri Müdürlüğüne bağlı vilâyetler, bu vilâyet-, 
lerde yapılan işlere sarf edilen para miktarı ve . 
bu sarfiyatlarda usulsüzlük bulunup bulunma-"' 
dığına dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/184) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çifitçi evlerine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/173) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Üyeoi Hidayet 
Aydıner'in, kaloriferlerde linyit kömürü yerine 
Fuel Oil yakılmasına dair, Maliye, Sanayi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/174) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, İstanbul Yüksek İslâm Ens
titüsünün arsasına dair Devlet ve Millî Eğitim 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/179) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Faruk* 
Işık'ın, Van Millî Eğitim müesseselerinin öğret
men ve bina ihtiyacına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/180) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, İçişleri Bakanının yayın
ladığı bir tamime dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/181) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitü 
sünde cereyan eden hâdiseye dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/182) 

(Devamı arkasında) 



16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karaveüoğlu'tıun, 1962 - 1963 yılında ilk
okulda okuyan talebe adedi, bunların kız, er
kek, hoca ve okul bakımından yüzdeleri ile Bat
man'da sanat enstitüsü veya lise açılmasının 
plâna alınıp alınmadığına dair, Millî Eğitim Ba
kanından söalü sorusu (6/186) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nın, köylerle ortaokul bulun-
nuyan kasabalardaki öğrencilere daijr MiÜ'i 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/187) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nın, 27 Mayıs İnkılâbından 
sonra toplanan silâhlara dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/188) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'm, memleketimizdeki posta 
dağıtıcılarına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/189) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
afflâ Akarca 'nın, Bakanlık Teftiş Heye»ld Reisi 
ÎCaci Gürol ile Sümerbank eski Genel Müdürü 
Selâhattin Akyol hakkındaki bir emrin yerine 
getirilmemesi sebebine dair Sanayi Bakanından 
»özlü sorusu (6/191) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER I 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ- i 
ŞÜLECEK İŞLER j 

1. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi i 
Ferit Alpiskender'in, Kurucu Meclis Dilekçe j 
Komisyonunun 1 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Ka
rar cetvelindeki 66 sayılı Kararın Genel Kurul- I 
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar- ı 
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/1) (S. j 
Sayısı : 132) (İçişleri Bakanlığı ile ilgili) 

2. — 7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ! 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin Mil- j 
let Meclisince reddolunan metni ve Cumhnri- ; 

2 — 
yet »Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Millî Sa
vunma ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/302, C. Senatosu 2/ 55) (S. Sayısı : 
154) [Dağıtma tarihi : 10 . C . 1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayası 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi - 18 . 10 . 1962] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK İSE
LER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türk Eczacıları Birliği Kanununun j 
31 ve 45 nci maddelerininı değiştirilmesine dair < 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu-i 
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 

I ve Adalet ve Sosyal İşler komisyonları rapor-" 
i lan. (M. Meclisi İ/358, C. Senatosu 1/218) •• 
I (S. Sayısı : 143) [Dağtfma tarihi : 4 . 6 .1963] 

X 2. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 
nci ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa v© 
Adalet ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/353, C. Senatosu 1/219) (S. Sa
yısı : 144) [Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1963] 

X 3. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi 1/168, C. Senatosu 1/226) (S. 
Sayısı : 145) [Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1963] 

4. — Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-
fikosyonu haldandaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sanayi ve Tarım, Anayasa ve Adalet;, 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/247, C. Senatosu 1/211) (S. Sayısı : 155)> 
[Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1963] 



Öönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in Kurucu 
Meclis Dilekçe Komisyonunun 1 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Karar 
'Cetvelindeki 66 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4 / 1 ) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

I - Diyarbakır eski valisi Şevket Ozanalp; sakıt iktidarın bâzı mensuplarının kanunsuz 
emir ve isteklerini tervicetmediğinden mücerret bunların vâki teşebbüsleri üzerine, kanunen me
muriyetten uzaklaştırılmasını mucibolabilecek hiçbir hizmet kusuru ve suçu olmadan 1958 yı
lında Emekli Sandığı Kanununun muaddel 89 ncu maddesinin (b) fıkrasının «görülen lûzunij» 
kaydına sokularak genç yaşta emekliye sevk suretiyle mağdur edilmiştir. 

Mumaileyh, 18 . G . 19G0 tarihli bir dilekçe ile İçişleri Bakanlığına müracaatle bu'kanunsuz idâ
ri tasarrufun idari yoldan kaldırılarak vazifesine iadesini istemiş ise de, bu dileği; emekli
lik statüsünden ve Bakanlığın kadro durumundan bahsile kanuni ve hukuki olan talebinin 
mahiyetine ve geniş kadro imkânlarına aykırı olarak tervicedilrnemiştir. 

Bundan sonra, 17 . 8 . 1961 tarihli bir dilekçe ile eski Anayasanın 82 nei maddesine göre, Ku
rucu Meclis Başkanlığına müracaatte bulunarak, hakkındaki emeklilik kararının kanunsuzlu
ğunu tebarüz ettirerek refi ve iptali ile müktesep haklarının iadesini istemiştir. Bu şikâyetine 
binaen, İçişleri Bakanlığından mumaileyhin sicili ile usulen bir de mütalâa istenilmiştir. Emek
lilik ile hiçbir alâkası olmıyan ve kanuna muhalif bulunan bir- mütalâa hazırlanarak diğer ev
rak ile birlikte adı geçen Bakanlıkça Meclise gönderilmiştir. 

- Şevket Ozanalp'm dileği; dilekçesi, emeklilik kararı, sicil dosyası esas tutulmak suretiyle 
Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunca karara bağlanmak gerefkirken mücerret bahsedilen ba
kanlık mütalâası esas tutularak 1 . 9 . 1961 tarih ve 66 sayılı bir kararla reddedilmiştir. Kurucu 
Meclisin tatile girmiş olması hasebiyle İçtüzüğe göre, bir aylık itiraz müddeti kanunen kesilmiş 
olacağından bu karara, aşağıdaki sebeplerden dolayı itiraz eylerim. Şöyleki : 

II - A) Kurucu Meclisin, Dilekçe Komisyonunun teşkiline ait kararıma göre; bu Komisyon, 
tüzüğün 32 nci maddesinde böyle bir kayıt yoktur, üçü Millî Birlik Komitesi ve yedisi Temsil
ciler Meclisi üyesi olmak üzere on kişiden mürekkep, müşterek ve muhtelit bir komisyondur. 
Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu; yalnız Temsilciler Meclisinin değil, aynı zamanda Millî 'Bir
lik Komitesinin de komisyonu olduğundan her iki Meclisten seçilmiş bulunan üyelerin iştirak ve 
ihtilâtı suretiyle temin edilecek bir ekseriyetle toplantı ve müzakere yapmak, karar almak "zaru
retinde idi. 

Müştekinin şikâyetinin reddine karar verildiği 1 . 9 . 1961 Cuma günü; Komitenin Yuvar
lak Masa toplantılarına hazırlık toplantıları ve bunlarla alâkalı temaslar dolayısiyle hiçbir Mil
lî Birlik Komitesi üyesi fiilen Dilekçe Komisyonuna iştirak edememiştir. Bu hususun, ge
rek alâkalı Millî Birlik Komitesi üyelerinden vo gerek bahsedilen hazırlık toplantıları zabıtla
rından ve ayrıca, Dilekçe Komisyonunda bulunan raportör ve memurlardan tesbiti mümkün
dür. 

Bu sebeplerden dolayı meselede; kanun vazımın, hukuki bir tasarruf olan kararın sıh
hati, fert ve âmme menfaatleri bakımlarından koyduğu şekil ve salâhiyete ait şartlara uygun ola
rak teşekkül etmiş bir komisyon tarafından verilmiş bir karar mevcut değildir. Bir hukuki 
tasarrufta, bu yapıcı unsurların yokluğu o tasarrufun mutlak butlan ile muallel olmasını 
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ve hükümsüz sayılmasını muciptir. Bu bakımlardan itiraz olunan karar, hukukan bâtıl ve hü
kümsüzdür. Böyle bir kararın, sonradan alâkalı Millî Birlik Komitesi üyelerine elden imza et
tirilmesi, komisyona ve kararma hukuk'an bir mevcudiyet ve meşruiyet izafe edemiyeceği yüksek 
malûmlarıdır. , 

B) Farzımuhal bir an için itiraz edilen komisyon, kararının mevcudiyeti kabul edilerek 
işin esasına girildiği takdirde : 

a) Müştekinin evvelce İçişleri Bakanlığına verdiği -dilekçeye yazılan cevapla aynı Bakanlığın 
bu defaki mütalâası birbirini tutmamaktadır. Komisyon bu nokta üzerinde durmamıştır. 

b) I - Bu mütalâada; emeklilik muamelesi aleyhine müraacat hakkı olmadığı, Meclise mü
racaatı e emekliliğin iptali yol iyi e valilik hakkının ar'anamıyaeağı, bunun tevcih olunan bir me
muriyet olduğu ileri sürülmektedir. 

Müşteki, kendi talebiyle, değil, re'sen emekliye sevk edilmişir. Hakkında tatbik edilen Emekli 
Sandığı Kanununun muaddel 39 ncu maddesinin, tamamı antidemokratik olan (b) fıkrası ile 
yalnız kazai müracaat yolu kapatılmıştır. Meclise müracaat, ise kazai değil, siyasi bir müra-
caattir. Bu müracaat esM Anayasanın 82 nei ' o yenisinin 62 nci maddesiyle her vatandaş için 
kabul edilmiş bir âmme hakkıdır. 

Müştekinin dileği, hariçten, valilik tevcihi değil, idare kademelerinde kanunen iktisaibedil-
miş bir memuriyet hakkını ihlâl eden kanaınsuz emeklilik muamelesinin iptali ile bu müktesep 
hakkının iadesinden ibarettir. İçişleri Bakanlığının arz edilen beyanları, hukuk anlayışı ile bağ-
daşmıyan kanunsuz görüşlerin ifadesinden ibarettir. 

2. Yine bu mütalâada, mağdurun valiliğe kariyerden gelmediği yolundaki beyana gelince : 
Bir defa, mumaileyh; valiliğe 1949 senesinde, bir meslek memuriyeti olan ve o z&man merkez ka
zasına ait görevleri de içine alan Ankara. Vali Muavinliğinden tâyin edilmiştir. KaMı ki, daha 
evvel de 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 13 neti maddesine göre, 3 ncü meslek dere
cesi memuriyeti olan Emniyet Genel Müdürlüğü 2 nci Daire Reisliğinde, Bolis Enstitüsü Müdür
lüğünde bulunmuştur. Aynı kanunun 15 nci maddesinin son fıkrasında; 4 ncü ve daha yukarı 
meslek derecelerinde bulunan yüksek tahsil görmüş olanların maaşlarına göre dahiliye memur
luklarına naklen veya terfian tâyin olunabilecekleri sarahaten beyan edilmekle aynı Bakanlık 
bünyesindeki her iki sınıf memuriyetin meslek teadülü kabul edilmiştir. Esasen. 5442 sayılı İl 
idaresi Kanununun 6 nci maddesiyle bu maddenin tefsiri, vali tâyinlerinde meslek inhisarcılı
ğını ortadan kaldırmıştır. Esas mevzu ile hiçbir alâkası olmıyan, üstelik bir de yanlış ve kanun
suz bulunan Bakanlığın bu yoldaki beyanları da varit değildir. 

3. Yiıne bu mütalaada; Ozanalp'm faal idare hayatının takdirle karşılanacak bir devir ol
madığı, emekliye şevkinden altı sene evvel Bolu'da Vali iken bir polise hakaret ettiği, bilâha-
ra polisin intihar ettiği, polisin intiharı ile hakaretin bir alâkası bulunmadığından men'i muha
keme kararı alıp hakaretten on gün hapse mahkûm olduğu ve Diyarbakır'a tahvil edildiği, mai
yetine sert hareket ettiği ileri sürülmektedir. Müştekinin Bolu'ya yeni gittiği günlerde, ka
nuni icraatından gayrimeşru menfaatleri haleldar olacağı endişesine düşen memur ve mütaah-
hit birkaç kişi, bir hakaret hâdisesi tertibiyle ruhi hastalığı şahsi dosyasındaki raporlarla sa
bit ve aile geçimsizliği olan bir polisin evinde intiharını istismar etmişlerdir. Esasen Memurin 
ve Emekli Sandığı kanunlarına göre, memuriyet hakkına asla bir tesiri olmıyan bahsedilen ha
karet mahkûmiyeti müeccel olduğu gibi Umumi Af Kanunu ile neticeleriyle birlikte ortadan 
kalkmıştır. 

Şevket Ozanalp, Bolu'da sekiz ay kadar daha valilik yaptıktan sonra, ehliyet ve liyakati se
bebiyle emniyet ve asayiş bakımından mühim ve daha büyük bir vilâyet olan Diyarbakır'a veril
miştir. Nakil kararı meydandadır. Mumaileyh Bolu'da terfi görmüştür. Faal idare hayatında 
aldığı iyi sicillerle hiç aksamadan derece, derece terfi ederek birinci sınıf valiliğe ve bunun da 
bir derece üstünde tazminata yükselmiştir. Bu muameleler, bir memur için takdirin ta kendi
sidir. Mumaileyh, gittiği heryerde maiyetinin sevgi ve hürmetini kazanmıştır. Görülüyor ki ; 
Bakanlık mütalâası, maddi vakıalara uymıyan kanunsuz görüşlerden ibarettir. 
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4. Yine Bakanlık mütalâasında; Yüce Divanca olaylar dâvası münasebetiyle müştekiden is

tenilmiş olması hasebiyle dilekçesinde bahsedilen eserlerinden biri olan (İdare hukukunda top
lanma hürriyeti, toplantılar ve gösteri yürüyüşleri) adındaki kitabı hakkında, antidemokratik 
olan Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununu aynı isimle yazdığı kitapta savunduğu yolun
daki beyana gelince; bir defa, kitabın ismi kanunun isminin aynı değildir. Bu kitap, tama-
miyle objektif ve ilmî bir eser olarak yazılmıştır. Bu eser, seçim toplantıları da dâhil olmak üzere, 
bütün toplantıları içine alan ve birçok kanun, nizamname ve talimatnamelerden madde ve fıkra 
numaralariyle bahseden bir kitaptır. Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşü Kanununun antidemokra

tik sayılan bâzı hükümlerini de hiçbir suretle savunmamıştır. Bilâkis; eserin 10 ve 48 nci sayfa
larında, toplantıların lüzum ve faydalarından bahsedilmiştir. 15 - 19 ncu sayfalarında İngiltere ve 
Fransa'nın bu husustaki sistemleri, 63 - 67 nci sayfalarında da, zorun mahiyeti ve kullanılmasında
ki umumi prensipler yazılmıştır. 30 ncu sayfasında da, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu
nun 11 nci maddesinde istisnalar meyanında zikredilen okulların, ders ve tatbikatı ile alâkalı top
lantılarda kendi kanuni mevzuatına tabi olmaları gerektiği mütalâa edilmiştir. Eserin 102 - 106 
nci sayfalarında, mezkûr kanunla alâkalı idari tasarruflar aleyhindeki kanun yolları gösterilmiş
tir. Kaldı k i ; bu kitap, İstanbul Üniversitesi İdare Hukuku Ordinaryüs Profesörü Sıddık Sami 
Onar tarafından, sahibine yazılan bir mektupla takdir edilmiştir. Görülüyor ki, eser hakikat hi
lafı köitülenmek istenmiştir. 

Müştekinin Kurucu Meclise gelen dosyası, 1.9.1961 Cuma günü öğleden sonra raportöre havale 
olunmuş ve aynı gün öğleden sonra, komisyonca dileğinin reddine karar verilmiştir. Bu itibarla 
da, evrakı gibi kitabının da lâyıkiyle tetkikine maddeten imkân olmamıştır. Bu sebeplerle, Ba
kanlığın maddi vakıalara ve kanuna uygun olmıyan mütalâasını incelemeden esasa ittihaz eden 
komisyon kararı, usul ve kanuna muhaliftir. 

e) 1. Müştekinin yukarda mezkûr ortadan kalkmış hakaret mahkûmiyeti, farzımuhal biran 
için emeklilik muamelesinin mucip sebebi olsa idi,emeklilik muamelesinin, altı yıl daha valilik yap-
dıktan sonra 1958 senesinde değil, bu tarihten altı sene evvel Bolu'da Vali iken ifası gerekirdi. 

2. Bundan başka; Bakanlık mütalâasını hazırlatan Müsteşar Muhlis Babaoğlu ile imzalıyan 
Bakan Nasır Zeytdnoğlu, müştekinin emekliye sevk edildiği tarihte salahiyetli âmirleri olmadıkla
rından sakıt iktidarın, Emekli Sandığı Kanununun muaddel 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına is
tinaden gördüğü ve kararında tasrih edemediği kanunsuz lüzumu, asla bilebilecek ve takdir ede
bilecek maddi bir durum ve imkâna sahip değildirler. 

3. Mağdur hakkındaki emeklilik kararı, metninden de sarahaten anlaşılacağı üzere, mumailey
hin; mezkûr 39 ncu maddenin yetersizlik, ahlâk ve sicili en emekliye şevke mahsus olan (c) fık-
rasiyle de hiçbir alâkası yoktur. 

4. Mağdur, dürüst, çalışkan, her hizmet sahasında memlekete birçok eserler kazandırmış, mes
lekinde, İdare Hukuku öğretmenliği, İstanbul Üniversitesi İdare Hukuku ve İdare İlimleri Ens
titüsü âzalığı gibi sicilinde yazılı ilim ve ihtisas payeleri, ilmî eserler sahibi olup iyi sicillerle 
birinci ısmıf Valiliğe yükselmiş bir idarecidir. 

Bu ısebeplerle, İçişleri Bakanlığının Kurucu Meclise gönderdiği mütalâada ileri sürdüğü husus, 
hiçbir suretle emeklilik muamelesinin mucip sebebi değildir. Bu husus, katiyetle sabittir. Bakan
lık nıütalâasiyle bu işte; Hukuk Devletinde idarenin kanuna bağlılığı, tarafsızlığı kaidesine uygun 
hareket etmemiştir. 

ç) Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu, şikâyet edilen emeklilik tasarrufunun ve bu mey anda 
mucip sebebinin her bakımdan kanuna ve hukuk esaslarına uygun olup olmadığını incelemekle 
mükellefti. Halbuki; Komisyon şikâyetin reddi kararına emekliliğin asla mucip sebebi olmıyan 
ve emeklilik kararı verenlerin tam'amiyle düşünceleri dışında kalan Bakanlık mütalâasını esas 
ittihaz etmiştir. Bu mütalâa, emeklilik tasarruf undan üç sene kadar sonra, onun tesisindeki saik 
dışında ve müştekinin Valiliğe tâyin edilmemesini temin maksadiyle kanunsuz bir görüşün ifadesin
den ibarettir. Komisyonun hâdisedeki hareket tarzı, her bakımdan Anayasa ile tesis edilen mura
kabenin maksat ve gayesine muhaliftir. Bu .sebeple de Komisyon kararı, yolsuz ve kanunsuzdur. 
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d) Tatbik etmekte olduğumuz Hukuk Devleti sisteminde, kanunun hâkim olması prensibi 

icabı idare de, fertler gibi karar ve muamelelerinde evvelden (konulmuş objektif kaideleri ihtiva 
eden kanunlar, hukuk esaslarına riayetle mükelleftir. Bu esaslara aykırı tasarruflar, çeşitli 
murakabelere tabi tutularak ortadan kaldırılırlar. Bugün tarihe (karışmış olan Zabıta Devleti siste
minde, olduğu gibi idarenin tasarruflarında ımutlak ve keyfî bir takdir yetkisi yoktur. 

Bu itibarla, Emekli Sandığı Kanununun muaddel 39 ncu maddesinin (b) .fıkrasında kaydedi
len, «görülen lüzum» tâbirinin; keyfî, -'hissi değil, kanuni lüzum olması tabiî ve zaruridir. Bu lüzu
mun tahakkuku için de, emekliye sevk edilecek memurun, âmme hizmetini aksatan esaslı bir 
hizmet kusuru, memuriyetten uzaklaştırılmasını mucip bir suçu usulen tahakkuk etmek lâzımdır. 
Ayrıca, memurun hizmetten uzaklaştırılmasında, hizmetin istifadesi bulunmak gerekir. 

Kanunen âmme memuriyetine girmiş bulunan bir vatandaşın, memuriyetten uzaklaştırılmasını 
gerektiren kanuni bir sebep olmadıkça kanunen muayyen sin haddine kadar bu vatana hizmet 
etmesi, Anayasa, Memurin ve hattâ Emekli Sandığı kanunlariyle kabul edilmiş bir halktır. Me
murun mücerret otuz sene memuriyet yapması bu suretle tecrübe kazanması, idareye, onu emek
liye sevk için bir salâhiyet vermez. 

Mezkûr 39 ncu maddenin (b) fıkrası tatbikatı aleyhinde dâva hakkının kaldırılmasından evvel 
Devlet Şûrası Dâva Dairelerinden verilen kararlarla takarrür eden kazai içtihat da bu yoldadır. 
Bu kararlardan biri olarak 5 nci Dairenin 6 . 6 . 1950 ve 950/160 sayılı kararını arz edebilirim. 

Müştekinin Diyarbakır Valisi iken vazifesinden uzaklaştırılmasını mucip olacak bir hizmet ku
suru, suçu olmamış ve hizmetten uzaklaştırılmasında âmme hizmetinin zararı olmuştur. 

Memleketimizde en az yetişen ve vücuduna en çok ihtiyaç olan âmme hizmetleri elemanların
dan biri de temiz, vatanperver ilim ve ihtisas sahibi idarecidir. 

Dilekçe Komisyonu, yukarda temas edilen müştekinin itirazlarına da 'kararında asla yer verme
miştir. Bu sebeplerle de, Komisyon kararı, usul ve kanuna muhalif bulunmaktadır. 

e) Müştekinin emekliye şevkine ait kararda, esbabı mucibe mevcut değildir. Bu karara; ittiha-
zmdaki saik dışında sonradan kanunsuz esbabı mucibe serdi esasen mümkün olamaz. Mücerret 
«görülen lüzum» kelimelerinin, otuz yıl hizmet etmiş olmanın kanunen esbabı mucibe olamıyaca-
ğı yukarda arz edildiği üzere yüksek malûmlarıdır. 

Her karar için, (kanunen ve hukulkan şart olan esbabı muci'benin yokluğu, başlı başına bir boz
ma ve iptal sebebi teşkil eder. Müştekinin bu yoldaki iddia ve itirazlarına da Dilekçe Komisyonu 
kararında yev verilmemiştir. 

Yukarda arz edilen maddi, kanuni ve hukuki sebeplere binaen; mağdur hakkında emek
lilik kararının; salâhiyeti yerinde kullanmamak suretiyle yapılmış, esas, maksat ve şekil ba
kımlarından kanuna, hukuk esaslarına, adalete mugayir olduğu aşikâr ve sabit bulunmak
tadır. 

f) Hal böyle iken, Dilekçe Komisyonu ka rarında; müştekinin esasa müessir iddia ve 
itirazlarının tetkik ve tahlili yapılmak şöyle d ursun, bunların hiçbirisine yer verilmemiştir. 
Arz edilen durum karşısında; tutar tarafı olmıyan, kanunsuz, keyfî emeklilik kararının, 
nasıl ve ne suretle objektif esaslara istinadettiği ve kanuna uygun olduğu kabul edilebilir? 

Kanuni ve hukuki bir mesnedi bulunmıyan ve esasen beş satırdan ibaret olan Dilekçe Ko
misyonu kararının da esbabı mucibeden mahrum olduğu meydandadır. 

Netice : Yukarda arz ve izah edilen maddi, kanuni ve hukuki sebeplere istinaden; Kuru
cu Meclis Dilekçe Komisyonu kararının da şekil, esas ve maksat balcı mi arından kanuna ve 
hukuk esaslarına mugayir bulunduğundan kaldırılarak şikâyet edilen ve her bakımdan kanu
na, hukuk esaslarına ve adalete muhalif olan emeklilik kararının iptaline ve mağdurun vazi
fesinin, müktesep memuriyet haklarının iadesine karar verilmesini saygılarımla dilerim. 

C. Senatosu 
Manisa Üyesi 

F. Alpiskender 
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Dilekçe Dilekçe verenlerin 
Kom. No. adı, soyadı ve adresi 

6064/53342 Şevket lOzanalp 
Diyarbakır eski 
Valisi 
Neyzen tevfik iSo. 
No. : 3/7 
Maltepe - Ankara 
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği 

(Dilekçenin özeti: Dilekçinin çeşitli idari vazifelerde bulun
duğunu Devlet Şûrası Kanım Sözcülüğü yaptığım, şahsi liyakati 
ile birinci sınıf valiliğe kadar yükseltildiğini, kendisinde hiç
bir valide bulunmıyan ilim ve ihtisas payeleri, hususiyle eserleri 
olduğunu, en son Diyarbakır Talisi iken münfesih D. P. iktida
rının Diyarbakır mebuslarının çeşitli kanunsuz taleplerini terviç 
etmfediğinden, Kürtçülük, Nurculuk cereyanları üzerinde de 
hassasiyetle durduğundan ve sakıt ve müntehir İçişleri Bakam 
Namık Geâik'in kanunsuz emirlerine alet olmadığından 5434 
sayılı Kanunun 39/B maddesine istinaden re'sen emekliye sevk 
suretiyle mağdur edildiğini beyan ve mağduriyetini mucibolan 
bu tasarrufun iptali isteğinden ibarettir.) 

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Mumaileyhin 14.11.1958 tarihinde re'sen emekliye sevk 
olunduğu, 33 sene 1 ay 7 gün hizmeti bulunduğu, 5434 sayılı Kanunun 39/B maddesi hükmü bü
tün müracaat yollarını kapattığına göre, bu muamelenin iptali hakkındaki müracaatında kanun 
himayesinden mahrum bulunduğu esasen Valiliğe kariyerden gelmediği, Valiliğin sıra memuriye
tinden tefrik edilmesi lâzımgeldiği, Valiliğin Devletin temsilcisi, Hükümetin ve ayrı ayrı her Ba
kanlığın siyasi ve idari mümessili olan bir memuriyet bulunduğu, siyasi ve idari olduğu, bu se
bepten bu memuriyetin istenmeyip, ancak tevcih edilir bulunduğu, böyle müstesna bir durumu 
olan bir memuriyetten emekliye ayrılanın iptal yoliyle tekrar iadesini istemesinin tevcih oluna-
mıyacağı, Ankara Vali Muavinliğinden itibaren başlıyan faal idare hayatının takdirle karşıla
nan bir devir olmadığı, Bolu Valisi iken makam polisine hakaret ettiğinden izzeti nefsine pek 
düşkün olan polisin bu olaydan ötürü intihar ettiği iddiasiyle hakkında takibat yapıldığı, inti
har sebebinin hakarete bağlı olduğu tesbit edilmediğinden ölüme sebebiyetten men'i muhakeme 
kararı verilmişse de, hakaret sabit görüldüğün den 10 gün hapsine ve 50 lira para cezası ile tec
ziyesine karar verildiği, Bolu'da kendisinin katil vali olarak vasıflandınldığı, bu sebepten Bolu'-
dan tahvil olunduğu, maiyetine karşı sert ve haşin olup, emekliliğine kadar bu halinin eksilme
den sürüp gittiği, antidemokratik bir kanun o lan Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun 
bu isim altında yazdığı bir kitapta savunduğu bildirilmekte ve kararın iptal edilmemesi taleb-
olunmaktadır. 

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına; incelenen dosya ve sicillerine göre; dilekçi hakkında 
uygulanan muamelenin objektif görüş ve esaslara istinadettiği ve kanuna uygun olduğu görül
müş olduğundan, şikâyet konusu idari tasarrufun kaldırılmasına yer olmadığına hazır bulunanla
rın oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

66 1.9.1961 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Kom. Rapor No. 1 17 . 5 . 1963 

Dilekçe Karm. Kom. No. 6061 
Zat ve Evrak No. 53342 

K. K. Kayıt No. 197 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSÜK BAŞKANLİĞİ TNA 

14.11.1958 tarihinde, Diyarbakır Valiliğinden re'sen emekliye sevk edilmiş bulunan Şevket 
Ozanalp'ın bu konudaki 17.8.1961 tarihli şikâyeti üzerine, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunca 
verilen, 1.9.1961 gün ve 66 sayılı ve; «Bakanlık cevabına, incelenen dosya ve sicillerine göre; di
lekçi hakkında uygulanan muamelenin objektif görüş ve esaslara istinadettiği ve kanuna uygun 
bulunduğu görülmüş olduğundan şikâyet konusu tasarrufun kaldırılmasına mahal olmadığına» 
dair, 3.9.1961 tarih ve 5 sayılı Haftalık Karar Oetveliyle yayınlanmış olan karara Cumhuriyet 
Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender tarafından 23 .11.1961 tarihli bir önerge ile itirazda bu
lunulduğundan ilgili dosya, muteriz huzuriyle komisyonumuz Genel Kurulunun 14.2.1963 tarihli 
toplantısında incelendi. 

Mezkûr kararın; Kurucu Meclisin tatile girme kararı verdiği 4.9.1961 gününden bir gün ön
ceki tarihli Haftalık Karar Cetveliyle yayınlandığı anlaşılmakla, evvel emirde, o tarihte komisyo
nun görev ve çalışmalarına esas olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 57 nci maddesin
de yazılı ara verme ve tatillerde dahi işliyeceği Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1.3.1950 tarih
li 57 nci Birleşimde kabul buyurulan Anayasa Komisyonunun 22 . 2 . 1950 tarih
li raporiyle teamül ve tatbikatı ile teyit kılman bir aylık itiraz süresinin geçmiş olup olmadığı ve 
tatil boyunca işleyip işlemediği dolayısiyle bahis konusu kararın kesinleşmiş addedilip edilemiye-
ceği hakkında usûl yönünden müzakere açılmış ve neticede muteriz ile üyeden Ahmet Gürkan'ın ve 
bunlara katılan diğer üyelerin, bu sürenin, umumi hükümlere tevfikan tatili mütaakıp işlemesi 
gerektiği, bilâhara yürürlüğe girmiş bulunan 140 sayılı Kanunda dahi tatil ve ara vermelerde sü
renin işlemiyeceği hükmü bulunduğu, lehte bulunan usul hükümlerinin evvele teşmili gerekeceği 
cihetle itirazın süresinde yapılmış gibi kabul edil nesi lâzımgeldiği yolundaki görüş ve düşünüşleri, 
üyeden Süreyya Öner'in; İçtüzüğün 57 nci maddesinde yazılı bu sürenin, maddenin mutlak ifa
desi ve Meclis karar ve tatbikatı karşısında kesin olması icabettiği ve usul hükümlerinin katîleşen 
muamelelere teşmiline hukuk esaslarının müsait bulunmadığı yolundaki ayrışık oyuna karşı ekse
riyetle kabul edilerek şikâyetin esastan incelenmssine ve bunun için dilekçinin sicillerinin getirtil-
mesine karar verilmiştir. 

İstenilen siciller gelmiş olmakla, ilgili dosya ile birlikte komisyonumuz genel kurulunun 18.4 . 
1963 tarihli toplantısında yeniden incelenip icabeden görüşülmelerde bulunulduktan sonra gereği 
düşünüldü : 

1925 yılında Devlet hizmetine girip 33 yıl fiilen hizmet ifa etmiş bulunduğu anlaşılan dilekçi
nin emekliye şevkinde idarenin mücerret; bu uzun hizmet senelerinin ve her gün biraz daha vüsat 
iktisabeyliyen âmme hizmetlerinin daha dinamik ellere terk edilmesi gibi hizmet nefine olan bir 
düşünce ile hareket etmiş bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

Şikâyet konusu edilen tasarruf filhakika; 14.11.1958 gün ve 4/10980 sayılı Kararnameden an
laşıldığı üzere, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin B fıkrasının idareye 
tanıdığı yetkiye dayanılarak tesis kılınmıştır. 

Bu tasarruftan filhakika yukarda işaret olunduğu gibi hizmet nefine olan bir düşüncenin ve 
ezcümle kamu hizmetlerini tedvir edecek olanlar üzerinde daha titiz ve hassas davranma fikrinin 
hâkim olduğu anlaşılmakla takdir hakkının kullanılmasında da bir isabetsizlik bulunmamıştır. 
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Mumaileyh, halen 58 yaşında olup millet ve memlekete 33 yıl hizmet ifa etmiş ve baremin en üst 

derecesine yükselmiş bulunduğundan bu tasarrufla maddi ve mânevi hiçbir kaybı bahis konusu de
ğildir. 

Gerek bu maddi durum ve gerekse mezkûr idari fiilin tesisinden bugüne kadar, aradan 5 yıl gibi 
uzun bir zaman geçmiş olması karşısında müştekinin tekrar hizmete dönmesinde de her hangi bir 
fayda da mülâhaza ve mütalâa edilememiştir. 

Arz olunan bu sebeplerle talep ve itiraz, üyeden Ahmet Gürkan, Hamdi Oğuzbeyoğlu ve Fahir Gi-
ritlioğlu'nun, bu tasarrufların Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile, Anayasaya aykırılığı teyid-
olunan bir maddei kanuniyeye istinat ettirilmiş bulunulması muvacehesinde prensip olarak iptali lâ-
zımgeleceği hakkındaki ayrışık oylarına ve Üyeden Sırrı Uzunhasanoğlu, Ahmet Çakmak ve Ahmet 
Fuat Ak'm çekimser kalmalarına karşı ekseriyetle reddedilmiştir. 

Keyfiyet, 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak bu raporumuzla C. Senatosu Genel Ku
rulunun yüksek takdir ve tasviplerine sunulur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Bu Rapor Sözcüsü Sözcü 
Başkan V. ve Kâtip Edirne 

Aydın ' Kütahya Muhalifini 
R. (karda O. C. Erk ut F. Giritlioğlu 

Kâtip 
Niğde Zonguldak Bolu 

O. D. T üzün (Jekinseriıu Çekinserim 
A. F. Al- A. Çakmak 

Sözcü 
Bolu 

(Je kin seri m 
ti. Uzunhasanoğlu 

Konya 
Muhalifim 
A. Gürkan 

Balıkesir 
Muhalifim 

//. Oğuzbeyoğlu 

C. Bas. S. Ü. 
II. Aydını'r* 

Siirt 
ti. Öner 

İsparta 
L. Başaran 

»o<i -<.. 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 ve 45 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Sosyal İşler 

komisyonları raporları (M. Meclisi 1/358; C. Senatosu 1/218) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 141) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2.5. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3936 - 19411 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞNA 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Türk Eczacıları Birl'iği Kanununun 31 ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 24 . 12 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulu 29 . 4 . 1963 tarihli' 79 ncu Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 141) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 16.5.1963 

Esas No. 1/218 
Karar No. 51 

Yüksek Başkanlığa * 

«Millet Meclisi Genel Kurulunun '29 Nisan 1963 tarihli W ncu [Birleşiminde öncelik ve ivedi
likle 'görüşülerek kabul edilen Türk Eczacıları Birliği Kanununun 3.1 nci ve 45 nci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 2 Mayıs 1963 tarih ve 
3936 - 19411 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senato.su Başkanlığına havale olunmakla komisyonu
muzun 16 Mayıs 1963 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Komisyonumuz; 25 Ocak 1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 nci 
maddesindeki, «Haysiyet Divanları tarafından verilen yazılı ihtar ve 100 liraya kadar para ceza
ları katı olup derhal tatbik olunur. Bu kararlar aleyhine hiçbir merciye başvurulamaz.» ve yine 
mezkûr kanunun 45 nci maddesinin 8 ncü fıkrasındaki, «Kabul ve tasdik edilmek veya ikinci 
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defa karara iktiran etmek suretiyle .kesbi katiyet eden Yüksek Haysiyet Divanı kararları aleyhi
ne idari 've kazai hiçbir mercie başvurulamaz.» Hükümlerimin Anayasamızın 118 nci maddesin
de yer alan 've «memur teminatı» im sağlamak üzere disiplin kararlarının yangı mercilerinin de
netimi dışında bırakılamıyacağı ışeklinde ifade edilen hükme »aykırı bulunduğu gerekçesiyle mez
kûr ikanunun Öl nci ve 45 ncii maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının gerek
çesini benimsiyerek Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir-. 

Aidiyeti ciheti ile Sosyal işler Komisyonuna havale olunmak üzere Yüksek (Başkanlığa su
nulur. 

,'Bu Kanunda \ 
, Başkan ıSözcü Kâtip 

Bursa Tokat izmir Kastamonu 
Ş. Kayalar Z. Betil Ö. L. Bozcalı N. Tuna 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
8, özgür Â. Ünlü 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Adana 
M. tfnaldı 

Çankırı 
//. Dağlı 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No : 1/218 
Karar No : 14 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 

30 . 5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 29.4.1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilen, Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 ve 45 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanım tasarısı, komisyonumuzun 30.5.1963 tarihli toplantısında tetkik ve müza
kere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar, koomisyonumuzca da uygun görüldüğünden bahis konu
su kanun tasarısı Millet Meclisi Grenel Kurulunca 'kabul edilen şekli ile aynen ve ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu roporda Başkan 
Nevşehir 

t. §. Atasağm 

. Tabiî Üye 
E. Çelebi 

Bu raporda Sözcü 
Yozıgat 

N. Çetintas 

Cıım.hurbaşkamnea S. Ü 
R. Üner 

'ZCÜ 

a S. Ü. 

İzmir 
N. özerdemli 

Kâtip 
Bolu 

R. Ankan 

Bilecik 
T. Oran 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Çorum 
7J. Arsan 
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MİLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ MKTÎN 

Türk Eczacıları Birliği Kanu
nunun 31 ve 15 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun 

tasarısı 
MADDE 1. —25 . 1 . 1956 

tarihli ve 6643 sayılı Türk Ec
zacıları Birliği Kanununun 31 
ve 45 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 31. — Haysiyet di
vanları tarafından verilen di
siplin cezaları aleyhine, kara
rın üyeye tebliğinden itibaren, 
15 gün zarfında yazılı olarak 
itiraz edilebilir. İtiraz dilekçe
si, karar aleyhindeki belgelere 
dayanan savunma ile birlikte 
ve imza karşılığında (Yüksek 
Haysiyet Divanına gönderil
mek üzere) Oda İdare Heyeti 
Başkanlığına verilir. Müddeti 
içinde itiraz edilmiyen disiplin 
cezalarından, yazılı ihtar ve 
para cezaları kesinleşir ve der
hal tatbik edilir, 

Cezalandırma halinde karar 
aleyhinde itiraz vâki olmasa 
dahi geçici olarak sanattan ve
ya bir bölgede çalışmaktan 
men kararları idare Heyeti 
Başkanlığınca Yüksek Haysi
yet Divanına gönderilir. Bu 
hususlara mütedair olan karar
lar Yüksek Haysiyet Divanı
nın tasdikiyle tekemmül eder. 

Madde 45. — Yüksek Haysi
yet Divanı Bölge Haysiyet Di
vanlarından gelecek evrakı ve 
kararları inceledikten sonra uy
gun gördüğü takdirde ya ay
nen veya tadilen kabul ve tas
dik eder. Mahallince verilen 
kararları uygun bulmazsa bu 
husustaki mütalâasiyle birlikte 

— 3 — 
CUMHURİYET SENATOSU 

ANAYASA VE ADALET 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

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

SOSYAL İŞLER KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

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

Türk Eczacıları Birliği Kanu
nunun 31 ve 45 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun 

Türk Eczacıları Birliği Kanu
nunun 31 ve 45 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun 

tasarısı 

( ( S. Sayısı : 143 ) 



Millet Meclisi metni 

dosyaları ilgili Haysiyet Diva
nına iade eder. 

Bölge Haysiyet Divanının bu 
konuda vereceği ikinci karar 
üzerine Yüksek Haysiyet Diva
nının vereceği kararlar hak
kında Damştaya başvurma 
hakkı mahfuzdur. 

Yüksek Haysiyet Divanının 
vereceği kararlar Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ka-
naliyle ilgili Bölge Haysiyet 
Divanına gönderilir ve keyfi
yet, hakkında disiplin işlemi 
yapılan kimseye tebliğ olunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Adalet, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür. 

Anayasa ve Adalet Ko. 

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

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

Sosyal işler Ko. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

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

• « • » 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 ncı ve 47 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Sosyal İşler 

komisyonları raporları (M. Meclisi 1/353; C. Senatosu 1/219) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 140) 

Mil!el Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 5 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3859 -19131 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 ncı ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad S irmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 17. 12 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 29 . 4 .1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir, (Millet 
Meclisi ti.-Sayısı : 110) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 16 . 5 . 1963 

Esas No: 1/219 
Karar No: 52 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 29 Nisan 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilen Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 ncı ve 47 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 2 Mayıs 1963 tarihli ve 3859-19131 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına havale olunmakla komisyonumuzun 16 Mayıs 
1963 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri ha ar bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz; 23 Ocak 1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 ncı 
maddesindeki «Haysiyet Divanları tarafından ve .ilen yazılı ihtar ve 100 liraya kadar olan para 
cezaları katı olup derhal tatbik olunur. Bu kararlar aleyhinde hiçbir mercie başvurulamaz.» Ve 
yine mezkûr kanunun 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki «Yüksek Haysiyet Divanının verdi
ği kararlar katî olup aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz.» Hükümlerinin Anayasamızın 118 nci 
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maddesinde yer alan ve «Memur teminatı» nı sağlamak üzere disiplin kararlarının yargı mercileri
nin denetimi dışında bırakılaınıyacağı şeklinde ifade edilen hükme aykırı bulunduğu gerekçesiyle 
mezkûr kanunun 40 ncı ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının gerekçesi
ni benimsiyerek Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

Sosyal işler Komisyonuna havalesi ricası ile Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Bursa 

Şeref Kayalar 

Sözcü 
Tokat 

Zihni Betil 

(Bu kanunda Kâtip) 
îzmir 

Ö. Lûtfi Bozcah 
Kastamonu 

Nusret Tuna 

Tabiî Senatör 
Selâhattin özgih 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adana 
Âdil Ünlü Mehmet Ünaldı 

Ordu 
Zeki Kumrulu 

Çankırı 
IIâzım dağlı 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal îşler Komisyonu 

Esas No: 1/219 
Karar No: 13 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

30 . 5 . 1963 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı, komisyonumuzun 30 . 5 . 1963 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun görüldüğünden bahis konu
su kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu Raporda Başkan 
Nevşehir 

/ . Şevki Atasağun 

Tabiî Üye 
Emanullah Çelebi 

Bu Raporda Sözcü 
Yozgat 

Neşet Çetintaş 

Kâtip 
Bolu 

Rahmi Arıkan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bilecik 
Ragıp Üner Talât Oran 

izmir 
Nevzat özerdemli 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Çorum 
Zeki Arsan 
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MÎLLET MECLİSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 40 ncı ve 47 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 23 . 1 . 1953 
tarihli ve 6023 sayılı Türk Ta
bipleri Birliği Kanununun 40 
ncı ve 47 nci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 40. — Haysiyet di
vanları tarafından verilen di
siplin cezaları aleyhine, kara
rın üyeye tebliğinden itibaren 
15 gün zarfında yazılı olarak 
itiraz edilebilir. İtiraz dilekçe
si, karar aleyhindeki belgelere 
dayanan savunma ile birlikte 
ve imza karşılığında (Yüksek 
haysiyet divanına gönderilmek 
üzere) Oda İdare Heyeti Baş
kanlığına verilir. Müddeti için
de itiraz edilmiyen disiplin ce
zalarından, yazılı ihtar ve para 
cezalan kesinleşir ve derhal 
tatbik edilir. 

Cezalandırma halinde karar 
aleyhinde itiraz vâki olmasa 
dahi geçici olarak sanattan ve
ya bir bölgede çalışmaktan men 
kararları idare heyeti başkan
lığınca yüksek haysiyet diva
nına gönderilir. Bu hususlara 
mütedair olan kararlar Yük
sek Haysiyet Divanının tasdi
kiyle tekemmül eder. 

Madde 47. — Yüksek Haysi
yet Divanı, Oda Haysiyet di
vanlarından gelecek kararlan 
inceledikten sonra kararı uy
gun bulmazsa, bu husustaki 
mütalâasiyle birlikte bahis ko
nusu kararı ilgili haysiyet di
vanına iade eder. 

CUMHURİYET SENATOSU 
ANAYASA VE ADALET 

KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 40 ve 47 nci maddelerinin 

değiştirilmesine dair kanun 

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

SOSYAL İŞLER KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 40 ve 47 nci maddelerinin 

değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı 

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 144 ) 



Millet Meclisi Metni 

Oda Haysiyet Divanından 
gelecek ikinci karar üzerine 
Yüksek Haysiyet Divanının ve
receği kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurma hakkı mah
fuzdur. 

Yüksek Haysiyet Divanının 
verdiği kararlar Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kana-
liyle ilgili haysiyet divanına 
bildirilir. Ve keyfiyet, hakkın
da disiplin işlemi yapılan kim
seye tebliğ olunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Adalet, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür. 

Anayasa ve Adalet Ko. 

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

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

•Sosyal İşler Jvo. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

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

• • o » . 
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Dönem : İ 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bir kısım borçlarının 
tahkimi hakkındaki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/168; C, Senatosu 1/226) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 246) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2.5.1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1504 - 6762 

CÜMHUEIYBT SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşMerek 
kabul edilen, Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hale* 
kında 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu tasan 26 . 3 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19 . 12 . 1962, 22 . 3 . 1963 ve 29 . 4 . 1963 tarihli 19, 61 ve 79 ncu birleşimlerinde önce-
lik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 245) 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 31.5.1963 
Esas No: 1/226 
Karar No: 94 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 . 12 . 1962, 22 . 3 . 1963 ve 29 . 4 . 1963 tarihli 19, 61 v* 
79 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen «Hazinenin ve İktisadi Dev
let Teşebbüslerinin tahkimi hakkındaki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» Komisyonumuzun 
28 . 5 . 1963 tarihli toplantısında Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde görüşüldü. 

İşbu ek kanun tasarısı ile; 6 , 12 . 1960 tarih ve 154 sayılı Kanunla; Hazinenin, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Amortisman ve Kredi Sandığı, 
îşçi Sigortaları ve bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen daire, teşekkül, banka ve kurumlara olan 
borç ve alacaklariyle bu teşekküllerin birbirleri arasındaki alacak ve borçların tahkim ve tasfiye 
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_ 2 — 
dnden sonra mütaaddit teşekkül kurum ve banka üzerinde işbu ek kanunla: Tahakkuk eden 
1 661 923 511,11 liralık Hazine alacağından; 194 639 945,40 liralık kısmının Millî Savunma Ba
kanlığının bu teşekkül, kurum ve bankalara 1960 ve daha evvelki bütçe yıllarından hirikegelmiş 
borçlarına; 685 862 975,83 liralık kısmının; Etibank teşekkül ve işletmelerinin bilanço zararlariy-
le Hazineden olan bir kısım alacaklarına; 160 243 843,16 liralık kısmının ise; Hazinenin T. O. 
Ziraat Bankasının sermayesine iştirak hissesi olarak 1954 ten 1959 a kadar birikegelmiş borçla
rına ;• 

Mahsubedilmesini derpiş etmektedir. 
Tasarı Komisyonumuzca da uygun görülerek maddelerin müzakereme geçilmiş birinci ve ikin

ci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisince; 154 sayılı Kanun ile derpiş edilen tahkim ve tasfiye haricinde kaldığı ze

habı ile hakkında bir muamele yapılmamış olan T. C. Ziraat Bankasının; T. C. Amortisman ve 
Kredi Sandığına olan borçları ile T. C. Ziraat Bankasının Tarım Satış Kooperatiflerinden olan ve 
T. C. Merkez Bankası reeskontlarına istinadetmeyip bankanın kendi kaynaklarından finanse edil
miş olması sebebi ile Konsolidasyon dışında bırakılan faizi ile birlikte 300 000 000 lirayı tecavüz 
eden alacağı da bir an evvel tasfiyesini derpiş etmek gayesiyle tasarıya ilâve edilen 3 ncü madde
nin kabulünde zaruret görülmüştür. 

Ancak 154 sayılı Kanunun 9 ncu maddesiyle istihdaf edilen işbu tasfiye neticesinde tahakkuk 
edecek borçların Hazinece alacaklı kurumlara % 6 faizli ve 25 yıl vadeli tahvil verilmek su
retiyle ödeneceği prensibi kabul edilmiş olduğuna göre mahiyeten farklı oimıyan işbu maddedeki 
Hazine borçlarının da bu suretle konsolide edilmesi daha uygun ve mantıki olacağı düşünülmüş
tür. Fakat 154 sayılı Kanunun ısdarından 2 sene geçmiş olduğuna göre işbu maddenin son fıkra
sında Millet Meclisince kabul edilen 10 senelik müddet ahengi bozacağından bunun da 9 ncu 
maddede derpiş edilen müddete göre ayarlanması uygun görüldüğünden 3 ncü madde bu esasa gö
re değişik şekilde 4, 5, 6 ncı maddeler Millet Meclisince tesbit edilen şekillerde kabul edilmiş
tir. 

Genel Kumlun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Başkanvekili Bu raporda Sözcü 
Sakarya Van Ankara Balıkesir 

~*r£z%m Yurdakul Faruk ls%k Niyazi AğırnasU Kadri öztaş 

...... Konya Çanakkale Tabiî Üye 
Mustafa Dinekli Âli Aksoy Haydar Tunçkanai 

ti. Senatosu (S. Sayısı: 145 )' 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎ&t 

METİN 

Hazinenin ve İktisadi Devlet Te§ekküüerimn 
bir kısım borçlarının tahkimi hakkında 154 

sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Toprak Mahsulleri Ofisi, Et 
ve Balık Kurumu, Patrol Ofisi, Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumu, Denizcilik Bankası, Tür
kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası, Etibank ve Sümerbankın 
Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bi,r lasını borçlarının tahkimi hakkındaki 154 
sayılı Kanunun 4, 7 ve 8 nci maddeleri gereğince 
Hazinece devralman borçlan dolayısiyle aynı 
kanunun 16 ncı maddesine göre meydana gelen 
ve Bakanlar Kurulu tarafından tahsili karar-
laştırıimıış bulunan Hazine alacağından, 

a) Millî Savunma Bakanlığının bu teşeb
büslere olan geçmiş yıl borçlarını, 

b) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu bi
lanço zararlarını, 

c) Etibank'in Sarıyar Barajı inşaat mas
raflarına iştirak hissesinden ve Seyitömer - Kü
tahya demiryolunun Bayındırlık Bakanlığına 
devrinden dolayı genel bütçeden olan alacağı 
ile adı geçen Bankaya bağlı elektrik işletmeleri 
bilanço zararlarım, 

d) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
muhtaç- çiftçilere dağıtılmak üzere Toprak Mah
sulleri Ofisinin aldığı tohumluk bedellerinden 
dolayı birikmiş borcunu, 

Mahsup suretiyle ödemeye Maliye Bakan
lığı yetkilidir. 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bnkasınm Toprak Mahsulleri Ofisine olan ve 
birinci maddenin (d) bendine göre ödenecek to
humluk borcu dolayısiyle meydana gelecek Ha
zine alacağı, adı geçen bankanın ödenmemiş ser
mayesine mahsubedilir. 

MADDE 3. — T. 0. Amortisman ve Kredi 
Sandığının T. C. Ziraat Bankasına yaptığı ikra-
zatın, vâdesi gelmiş veya gelmemiş taksitleri 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihıteki faizli 
bakiyeleri üzerinden 154 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesine göre tahkim ve itfa olunur. 

T. C. Ziraat Bankasının Tarım Satış Koope
ratiflerinden Bakanlar Kurulu kararlarına ve-

C, Senatosu 

IBÜ'BÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
bir kısım borçlarının tahkimi hakkında 154 sayılı 

Kanuna ek kanun tasarısı 

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

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

MADDE 3. ~ T. 0. Amortisman ve Kredi 
Sandığının T. 0. Ziraat Bankasına yaptığı ikra-
zatın, vâdesi gelmiş veya gelmemiş taksitleri 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki faizli 
bakiyeleri üzerinden 164 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesine göre tahkim ve itfa olunur. 

T. C. Ziraat Bankasının Tarım Satış Koope
ratiflerinden Bakanlar Kurulu kararlarına ve-
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TMaltet M;eelisfi Metni 

ya Bakanlık emirlerine istinaden müdahale ve 
aynı gaye ile yapılmış ortak mubayaaları dola-
yısiyle donmuş ve seyyaliyetini kaybetmiş olan 
alacakları ve K : 907 sayılı kararla tesis edil
miş olan tevzin fonu açıkları bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihteki faizli bakiyeleri üze
rinden Hazine tarafından 1 nci fıkra gereğin
ce deruhde edilecek T. C. Ziraat Bankası borç
ları ile takas ve mahsubolunur. 

Bu şekilde takas ve mahsubu mümkün olmı-
yan T. C. Ziraat Bankası alacakları, faizi ile 
birlikte (on yil içinde on eşit taksitte Maliye 
Bakanlığı bütçesine konulacak tahsisatlarla 
ödenir.) 

MADDE 4, — Birinci, ikinci ve üçüncü mad
deler gereğince yapılacak mahsup işlemlerinin 
bütçe hesaplarına intikali, 154 sayılı Kanunun 16 
nci maddesinin son fıkrası hükümlerine göre 
icra olunur. 

MADDE 5. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 6, — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür, 

B. Ko. 

ya Bakanlık emirlerine istinaden müdahal© ve 
aynı gaye ile yapılmış ortak mubayaaları do-
layısiyle donmuş ve seyyaliyetini kaybetmiş 
olan alacakları ve K: 907 sayılı kararla tesis 
edilmiş olan tevzin fonu açıkları bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihteki 1 nci fıkra gereğin
ce deruhte edilecek T. O. Ziraat Bankası borç
ları ile takas ve mahsubolunur. 

Bu şekilde takas ve mahsubu mümkün olmı-
yan T. C. Ziraat Bankası alacakları 1 nci fıkra
daki esas dairesinde tahkim ve itfa olunur. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kuru-
lunca kabul edilen 6 nci madde aynen kabul 
edilmiştir, 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 2 

7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değîştîrîlmesî hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Millî Savunma ve Bütçe komisyonları 

raporları (M. Meclisi 2 / 3 0 2 ; C. Senatosu 2 /55) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 357) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . 5 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3108 - 15324 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 5 . 1963 tarihli 82 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek red
dedilen, 7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad S irmen 

Not: Bu teklif 21 . 9 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru* 
lun 22 . 3 . 1963, 29 . 4 . 1963 ve 13, 15, 17. 5 .1963 tarihli 61, 79, 80, 81 ve 82 nci birleşimle
rinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek reddedilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 357) 

' ; . MİLLET MECLİSİNİN REDDETTİĞİ METİN 

7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkındaki 7258 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Müşterek bahisten elde edilecek hasılattan, zaruri masraflar çıktıktan sonra, baki
yenin ne miktarının kazanan bilet sahiplerine, ne miktarının vazife malûllerine (Harb malûlleri 
hariç) dağıtılmak üzere Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdür
lüğüne ve ne miktarının Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne aidolacağı nizamname ile tesbit olu
nur. 

Toplanan paralar maluliyet derecelerine göre vazife malûlleri ile vazifede ölenlerin dul ve ye
timlerine dağıtılır. 

Bunlardan ve yetim kalan kadınlara evleninceye, erkeklere 20 yaşını, tahsilde iseler 25 yaşını 
ikmal edinceye kadar verilir. 

Vazife malûllerinden ölenlerin son senede hisselerine isabet eden miktarın beş misli, mütaakip 
senedeki vazife malûllerine isabet eden kısmından mahsubedilmek ve bir defaya mahsus olmak 
üzere 5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesindeki dul ve yetimlerine ikramiye olarak verilir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 1 , 6 . 1963 

Esas No : 2/55 
Karar No : 50 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 17.5.1963 tarihli 82 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek redde
dilen, 7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, Komisyonu
muzun 30.5.1963 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi spor tesislerine tahsisi gereken bir meblâğın tahsis cihetini değişti
rici mahiyette görüldüğünden Komisyonumuzca kabule şayan görülmiyerek kanun teklifinin Millet 
Meclisi Genel Kurulunca reddedilen şekli ile aynen ve ekseriyetle reddine karar verildi. 

Havalesi gereğince C. ıSenatosu Millî Savunma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Bu raporda Başkan ve 
'Sözcü 

Gaziantep 
Z. İslâm 
istanbul 

S. Tanman 

Kâtip 
Manisa 

R. Vlusoy 
İzmir 

Muhalifim 
H. Onat 

E. 
Sivas 

H. 

Söylemezoğl 

Giresun 
S. Orkon 
Kayseri 

Kalpakhoğlu 

u 

Balıkesir 
H. Â. Türker 

Sinop 
8. Batur 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu 
Esas No: 2/55 
Karar No: 20 

Yüksek Başkanlığa 

4 . 6 . 1963 

Millet Meclisinin 17 . 5 . 1963 tarihli 79 ucu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
reddedilen, 7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, ilgili 
bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Teklif gerekçesinde tafsilen izahı yapılan huruslar, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin beyanları 
neticesinde, yerinde görülmemiş ve teklifin Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul olunduğu şekilde 
reddine, havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulma
sına karar verilmiştir. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Kâzım Orbay 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Başkanvekili 
Tabiî Üye 

Fahri özdilek 
imzada bulunamadı 

Bingöl 
Sabri Topçuoğlu 

imzada bulunamadı 
Zonguldak 
Tevfik İnci 

Bu kanun ıSözcüsü 
Denizli 

Mehmet Emin Durul 

Erzurum 
Rahmi S anaları 

Kâtip 
Ankara 

Mansur Vlusoy 

Samsun 
Cahit Tokgöz 

İmzada bulunamadı 

C. Senatosu ( S. Sayım : 164) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatom 
Bütçe Komisyonu 7.6.1963 

Esas No. 2/55 
Karar No. 103 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 17 . 5 .1963 tarihli 82 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek red
dedilen «Ordu Milletvekili Ferda öüley'in, 7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi» komisyonumuzun 6.6.1963 tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsil
cilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Komisyonumuz, hususi bir paylaşmaya zemin hazırlıyabileeek böyle bir teklifi tetkika ve ka
bule değer görmemiş ve Millet Meclisi Genel Kurulunca reddedilen şekli ile aynen ve mevcu
dun ittifakiyle reddedilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 
Bütçe Komisyonu Başkanı Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. ü. Ankara Çanakkale Konya 

8. Kurutluoğlu N. Ağırnaslı Â. Aksoy A. Onar 

Konya Siirt Van 
M. Dinekli L. Aykut F. İşık 

O. Senatosu (S. Seyisi: 154) 





Dönem : 1 i C C 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 0 0 

Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sanayi ve Tarım, Anayasa ve Adalet ve Bütçe komisyonları 

raporları (M. Meclisi 1/247; C. Senatosu 1/211) 

(Not ; M. Meclisi Sura Sayısı : 119) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 4 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2570 - 12395 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1963 «tarihli 68 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, tohumlukların tescili, kontrol ve sertifikasyonu hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi-(Baı§kaııı 

FuadSİrmen 

Not : Bu tasarı 2.7. 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
8.4. 1963 tarihli 68 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Mecli'Sİ S. Sayısı : 119) 

Sanayi ve Tarım Koımsyonuttm raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sanayi ve Tarım Komisyonu 18 . 4 .' 1963 

Esas No. 1/211 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

'Millet Meclisi Genel Kurulunun 8 . 4 . 1963 tarih ve 68 nci Birleşiminde Öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilen, Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu hakkındaki kanun 
tasarısı, komisyonumuzun 18 . 4 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerininde işti
rakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar ve Bakanlık temsilcilerininde verdikleri izanlar ko
misyonumuzca da uygun görüldüğünden bahis konusu kanun, tasarısı Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince öncelik ve ivedilikle C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi 

edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

C. Senatosu Sanayi ve Tanın 
Komisyonu (Başkanı 

Muğla Tabiî Üye 
M. Akarca (Söz hakkım mahfuz) 

V. Ersü 

Adana 
M. N. Âdemoğlu 

Bursa 
B, Güzey 

Adıyaman Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kütahya 
H. Ağar N. Sengel B. Özbek 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/211 
Karar No. 50 

16 , 5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 8 Nisan 1963 tarihli 68 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilen tohumlukların tescili, kontrol ve sertifikasyonu hakkındaki kanun tasa
rısı Millet Meclisi Başkanlığının 10 Nisan 119*63 tarih ve 2570 • 12395 sayılı yazıları ile Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığına havale olunmakla komisyonumuzun 16 Mayıs 1963 tarihli Birleşiminde 
Hükümet temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz; tohumlukların ıslahı, istihsali, üretilmesi, sertifikasyonu, ithalât ve ihracatı ile 
ilgili olarak zamanımıza kadar intikal etmiş bulunan büyük aksaklıkları izale ve boşlukları doldur
mak ve bugünkü ihtiyaçlara cevap vermek üzere Tanın Bakanlığınca hazırlanan «Tohumluklann 
tescil, kontrol ve sertifikasyonu hakkındaki» kanun tasarısı gerekçesinde bertafsil izah olunan husus
ları benimsemiş ve Millet Meclisince kabul edilen metni aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gönderilmek ricası ile Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
lur. 

Başkan Sözcü 
Bursa Tokat Bu konuda Kâtip Kastamonu 

Ş. Kayalar Z. Betil izmir N. Tuna 
ö. L. Bozcah 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adana 
S. özgür A, Ünlü M. Ünaldı 

Çankırı 
ff. Dağh 

Ordu 
Z. Kumrvbı 

Q. Senatosu (S. Sayısı: 156) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No : 1/211 
Karar No : 101 

7 . 6 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 8.4.1963 tarihli 68 nci (Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilen «Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu hakkında kanun tasarısı» 
Komisyonumuzun 5.6.1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin huzurlariyle tetkik 
ve müzakere edildi : 

6 ııcı maddenin birinci fıkrasında «suretiyle» kelimesi iki defa kullanılmış olduğundan "biri kal
dırılarak «belirtilerek» yapılmış ve aynen kabul edilmiştir. 

14 ncü maddede cezayı icabettiren hususlar belirtilmiş 'bulunduğu için tekrara meydan verme
mek bakımından 10 ncu maddenin ikinci fıkrası kaldırılmıştır. 

Bundan sonra gerekçede belirtilen hususlar ve Bakanlık temsilcisinin verdiği izahat yerinde 
görülerek mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edildiği şekilde aynen ve 
mevcudun ittifakiyle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Komisyonu Başkam 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

S. Kurutluoğlu 

Balıkesir 
K. öztas 

Konya 
M. Dinekli 

Diyarbakır 
A, Erdoğan 

Ordu 
Ş. Koksal 

II 

Başkan V. 
Sakarya 

K. Yurdakul 

Çanakkale 
Â. Aksoy 

Siirt 
L. Aykut 

Tabiî Üye 
. Tunçkanat 

Sözcü 
Ankara 

N. Ağırnaslı 

Konya 
A. Onar 

Van 
F. Işrk 

O. Senatosu ( S. Sayısı.« 155) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Tohumlukların tescil, kontrol ve seriifikasyonu 
hakkında kanım tasarısı 

BÖLÜM : I 

Kanunun konusu ve amacı 

MADDE 1. — Bu kanun ile, tarla ve bahçe 
mahsulleri, sebze ve yem bitkileri tohumlukla
rının çeşit safiyetini devam ettirmek, fiziksel 
vasıflarını muhafaza etmek ve dolayısiyle çift
çilere garantili ve niteliği daha yüksek tohum
luk sağlamaktır. 

MADDE 2. — Memleket içinde yetiştirilen, 
satılan, dağıtılan, ithal ve ihracedilen tohum
luklar Tarım Bakanlığı veya Tarım Bakanlı
ğınca görevlendirilecek teşekküller tarafından 
tescil, kontrol ve sertifiye edilir ve bunlara ge
rekli sertifikaları verilir. 

MADDE 3. — Tohumluk yetiştiren, satan, 
dağıtan, ithal ve ihraceden bütün özel ve 
tüzel kişiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa da
hi, devlete katma ve özel bütçeli dairelere, be
lediyelere ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait 
işletme ve kurumlar bu kanun hükümleri dahi
linde Tarım Bakanlığının teftiş ve denetlemesi
ne 'tabidir. 

MADDE 4, — Memleket içinde yetiştirilen, 
dağıtılan, satılan, ithal ve ihracedilen tohum
luklardan hangilerinin bu kanuna tabi tutula
cağı Tarım Bakanlığınca her yıl tesbit ve Res
mî Gazetede ilân olunur. 

BÖLÜM : II 

Tarifler ve esaslar 

MADDE 5. — Bu kanunda {yazılı deyimler
den; 

a) Tescil: Islah edilmiş çeşitlerle köy çe
şitlerinin morfolojik, biyolojik ve tarımsal ni
teliklerinin tarla denemeleri ve lâboratuvar ana
lizleriyle belirtilmesi, mevcutlardan farklı ve 
yeni çeşit »olduğu tesbit edilerek bir kütüğe 
kaydedilmesi, 

b) Tohumluk kontrolü : Tohumlukların fi-

K ANA Yİ VE TARIM KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu 
hakkındaki kanun tasarısı 

BÖLÜM : I 

Kanunun konusu ve amacı 

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

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : II 

Tarif ve esaslar 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 155) 



ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTtttt METİN 

Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu 
hakkındaki kanun tasarısı 

BÖLÜM : I 

Kanunun konusu ve aman 

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

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 neti madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : II 

Tarif ve esaslar 

MADDE 5. —• Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

5 — 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu 
hakkında kanun tasarısı 

BÖLÜM : I 

Kanunun konusu ve amacı 

MADDE 1. — Millet Meclici Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde ajnaen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kaimi 
edilmiştir. 

BÖLÜM : II 

Teklifler ve esaslar 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 155 ) 
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Millet Meclisi Metni î Sanayi ve Tarım Ko 

ziksel ve biyolojik durumlarının tesbit edil
mesi, 

c) Sertifikasyon : Tohumlukların gene
tik, fiziksel ve biyolojik durumlannm tesbit 
edilmesi, 

d) Vejetetif tireme : Cinsel olmıyan üreme, 
çelik, yumru, kök, soğan ve saire gibi bitki kı-
sımlariyle olan üreme, 

e) Jenaratif üreme : Oinsel olan üreme, 
döllenme neticesi meydana gelmiş embriyoyu 
taşıyan tohumlu üreme, 

f) Morfolojik nitelikler : Bitkilerin ve to
humluğun dış görünüşüne ait nitelikleri, 

g) Biyolojik nitelikler : Tohumluğun çim
lenmesi ve çimlenmesini takibeden safhalariyle 
bitkilerin büyüme ve gelişmeleri, 

h) Çeşit safiyeti : Tohumluğun sahiboldu-
ği1. genotipten farklı olan çeşitlerin nisbeti, 

i) Fiziksel safiyet : Tohumluğun , saf to
humluk ve yabancı madde olarak tesbit edi
len nisbetleri, 

j) Saf tohumluk: Yabancı maddeleri ay
rılmış aynı bitki cinaine ait jeneratif veya ve-
jetatif üretme kısımları, 

k) Yabancı madde : Saf tohumluktan baş
ka içinde bulunan diğer mahsul ve zararlı bit
ki tohumları ile canlı ve cansız her türlü mad
deler, 

1) Tohum : Bitkilerin jeneratif kısmı olup 
döllenme sonucu meydana gelen ve embriyoyu 
taşıyan üretme kısımları, 

m) Tohumluk : Bitkilerin üretilmesinde 
kullanılan vejeratif ve jeneratif kısımları, 

n) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş çe 
şiilerm tarla ve lâboratuvar muayeneleri yapı
larak, yöne tmeliğindeki standartlarına uygun
luğu belirtilen ambalajlanmış, etiketlenmiş ve 
lüzumu halinde mühürlenmiş tohumluklar, 

o) Kontrollü tohumluk : Tarla muayenesi 
yapılmaksızın yönetmeliğinde /kayıtlı standart
larına göre yalnız lâboratuvar muayeneleriyle 
nitelikleri tâyin ve tesbit edilen tohumluklar, 

p) Islâh edilmiş çeşit: Genetik, morfolojik, 
biyolojik ve tarımsal nitelikleri belirtilmiş ve 
tescil edilmiş çeşitler, 

r) îslah edilmiş 'tohumluk : «p» fıkrasında 
yazılı çeşitlerin tohumlukları, 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 155 ) 
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Millet Meclisi Metni 

s) Köy çeşidi : Islâh edilmemiş olmaMa 
beraber özellikleri Tarım Bakanlığınca kabul ve 
tescil olunmuş, uzun yıllardan beri tanınmış ve 
isim yapmış çeşitler, 

Anlaşılır, 

BÖLÜM : III 

Tescil 

MADDE 6. — Islah edilmiş çeşitlerle köy çe
şitleri, morfolojik, biyolojik ve tarımsal nitelik
leri belirtilmek suretiyle Tarım Bakanlığınca 
yönetmelik esasları dâhilinde kütüğe kaydedil
mek suretiyle, tescil olunur. 

Yabancı memleketlerde o memleketin kendi 
mevzuatı dâhilinde ıslah ve tescil edilmiş çeşit
ler, memleketimizde adaptasyon denemeleri ya
pılmak ve bunların ekonomik ve tarımsal değeri 
Tarım Bakanlığınca belirtilerek kendi isimle
riyle tescil olunur. 

BÖLÜM : XV 

Sertifikalı ve kontrol edilmiş tohumluklar 

MADDE 7 . - 6 ncı madde gereğince tescil 
edilmiş bulunan çeşitlerden yönetmeliğine göre 
sınıf ve kademelere ayrılmak suretiyle yetiştiri
len ve üretilen tohumluklara sertifika verilir. 

MADDE 8. — Yetiştirici, alıcı veya satıcı ta
rafından müracaat edildiği takdirde tohumlu
ğun lâboratuvar muayeneleri yapılır ve standart
larına uygunluğunun tesbiti halinde kontrol 
edilmiş tohumluk raporu verilir. 

MADDE 9. — Gerekli muayeneleri yapılmış 
ve standartlarına uygunluğu tesbit edilmiş to
humluklar yönetmeliğinde gösterilen şekillere 
uygun ve lüzumu halinde mühürlü ambalajlar 
içinde piyasaya arz edilir. Hangi tohumluklann 
ambalajlarının açılarak perakende satışa arz edi
leceğinin tâyinine Tarım Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 10. — Sertifikalı tohumlukları ye
tiştirecek veya satışa arz edecek Özel ve tüzel 
kişiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi Devlete, 

8 — 
Sanayi ve Tarım Ko. 

BÖLÜM : III 

Tescil 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : IV 

Sertifikalı ve kontrol edilmiş tohumluklar 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edi
len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Mittlet Meclisince kabul edi
len 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. -— Millet Meclisince kabul edi
len 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edi 
len 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu (S . Sayısı: 155) 
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BÖLÜM : III 

Tescil 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : IV 

Sertifikah ve kontrol edilmiş tohumluklar 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edi
len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8, — Millet Meclisince kabul edi
len 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edi
len 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edi
len 10 ncu madde aynen kabull edilmiştir. 

Bütçe ıKo. 

BÖLÜM -. III 

Tescil 

MADDE 6. — Islah edilmiş çeşitlerle köy 
çeşitleri, morfolojik, biyolojik ve tarımsal ni
telikleri belirtilerek Tarım Bakanlığınca yönet
melik esasları dahilinde kütüğe kaydedilmek 
suretiyle tescil olunur. 

Yabancı memleketlerde o memleketin ken
di mevzuatı dahilinde ıslah ve tescil edilmiş çe
şitler, memleketimizde adaptasyon denemeleri 
yapılmak ve bunların ekonomik ve tarımsal de
ğeri Tarım Bakanlığınca belirtilerek kendi isim
leriyle tescil olunur. 

BÖLÜM : IV 

Sertifikalı ve kontrol edilmiş tohumluklar 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 7 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 8 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Sertifikalı tohumlukları ye
tiştirecek ve satışa arz edecek özel ve tüzel ki
şiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi Devlete, 

ö; Stenatosu ( S. Sayısı: 155 ) 



Millet Meclisi Metni 

katma ve özel bütçeli dairelerle belediyelere ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerine ait işletme ve ku
rumlarda aranacak nitelikler yönetmeliğinde 
belirtilir. 

Bu tohumlukları satışa arz eden ana kurum
lar bu tohumlukların müstahsıla intikaline ka
dar sertifikasında yazılı niteliklerinin muhafa
zasından sorumludurlar. Bu hükümlere aykırı 
olarak yapılan satışlar Tanm Bakanlığı teşkilâ
tınca menedilir ve müteşebbisleri hakkında bu 
kanunun 14 ncü maddesi hükümlerine göre taki
bat yapılır. 

BÖLÜM :V 

Tohumlukların ithal ve ihracı 

MADDE 11. — ithal ve ihracedilen tohum
lukların kontrola tabi tutulması ve Tarım Ba
kanlığından ithal ve ihraç müsaadesi alınması 
mecburidir. 

Bu kabîl tohumlukların asgari vasıf ve stan
dartları Tarım Bakanlığınca tesbit ve Resmî Ga
zetede ilân olunur. 

Islah çalışmalarında kullanılmak üzere ge
tirilecek tohumluk numunelerini bu madde hük
münden istisna etmeye ve bu numunelerin mik
tarını tâyine Tarım Bakanlığı yetkilidir. 

BÖLÜM : VI 

Alınacak ücret 

MADDE 12. — Tohumlukların tarla ve lâbo-
ratuvar muayeneleri için ücret alınmasına ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş 
sene sonra başlanır. Ücret tesbitine Tanm Ba
kanlığı yetkili olup bu husus ayrıca Resmî Ga
zetede yayınlanır ve ilân olunur. 

BÖLÜM : VII 

Ceza hilkümUri 

MADDE 13. — Tanm Bakanlığınca muayene 
edilmemiş ve müsaadesi verilmemiş tohumluk-

Sanayi ve Tarım îto. 

BÖLÜM : V 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edi
len 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VI 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edi
len 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VII 

MADDE 13. — Mifllet Meclisince kabul edi
len 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı: 155) 
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BÖLÜM : V 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edi
len 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VI 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edi
len 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VII 

MADDE 18. — Millet Meclisince kabul edi
len 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Ko. 

katma ve özel bütçeli dairelerle belediyelere ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerine ait işletme ve 
kurumlarda aranacak nitelikler yönetmeliğin
de belirtilir. 

BÖLÜM : V 

Tohumlukların ithal ve ihracı 

MADDE 11. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 11 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM : VI 

Alınmak ücret 

MADDE 12. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 11 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM : VII 

Ceza hükümleri 

MADDE 13. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 13 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı • 155 ) 
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V . . 

lan ithal ve ihracedenler 1 000 liradan 6 000 li
raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Ayrıca bakanlığın vazifeli teşkilâtınca zap-
tolunan tohumlukların müsaderesine de mah
kemelerce karar verilir. 

Bu kabîl suçlar müstacel mevaddan sayılır. 
MADDE 14. — 4 ncü madde gereğince bu 

kanuna tabi tutulup Resmî Gazetede ilân olunan 
tohumlukları : 

a) Muayene ve kontrol yaptırıp müspet ne
tice ve belge almadan, 

b) Yönetmeliğine uygun şekilde ambalaj
lanmadan veyahut taklit ve tahrif edilmiş eti
ketlerle, 

c) Asgari standardın altına düşürülmüş ve
ya tağşiş edilmiş olarak, 

d) Muayene ve kontrolü yapılmadığı halde 
yapılmış göstererek, 

e) Sertifikalarında belirtilmiş niteliklere 
uymıyan şekilde reklâm yaparak, 

Satanlar, dağıtanlar, satışa veya doğıtıma 
arz edenler 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılır. Ayrıca Bakanlığın 
vazifeli teşkilâtınca zaptolunan tohumlukların 
müsaderesine de mahkemelerce karar verilir. 

Yukarda yazılı suçlar ıslah edilmiş tohumluk 
adı altında satılan, dağıtılan, satışa veya dağıtı
ma arz edilen tohumluklar dolayısiyle işlenmişse 
ağır para cezası 3 000 liradan aşağı olamaz. 

13 ncü maddede yazılı suçların tekerrürü 
halinde bir yıldan beş yıla kadar tohumluk tica
retinden men cezası da verilir. 

Bu kanuna göre verilip katîleşen hüküm 
özetleri masrafı mahkûma aidolmak üzere ga
zete ve radyolarla ilânına hükmolunur. Ancak 
konu itibariyle yayımında fayda tasavvur olun-
mıyan satıcıların işledikleri suçlar yaymlanmı-
yabilir. Ticaretten menedilenlerin mağaza ve 
dükkânları (15) gün müddetle mühürlenir ve 
mahkûmiyet ilâmının özeti yapıştırılır. 

BÖLÜM • VIII 

Kuruluş 

MADDE 15. — Bu kanunun kapsadığı hiz
metleri ifa etmek üzere Tarım Bakanlığı Ziraat 

Baııayi ve Tarım Ko. 

MADDE 14. — Millet Meclisince kabul edi
len 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VIII 

Kuruluş 

MADDE 15. — Millet Meclisince kabıfl «di
len 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 14. ~ Millet Meclisince kabul edi
len 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VIII 

Kuruluş 

MADDE 15. — Millet Meclisince kabud edi
len 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe 'Ko. 

MADDE 14. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 14 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

•BÖLÜM : VIII 

Kuruluş 

MADDE 15. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 15 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir (Tohumluk 
Kontrol ve Sertifikasyon Şubesi Müdürlüğü) 
kurulmuştur. 

Tarım Bakanlığı, tohumlukların tescil, kont
rol ve sertifikasyonu işlerini yürütebilmek için 
lüzum gördüğü hallerde tohumluk kontrol ve 
sertifikasyon enstitüsü, istasyonu ve lâboratu-
varları gibi kurumlar ile diğer kurumları ku
rar. 

MADDE 16. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakan
lığı kısmına ilişik (1) sayılı cetvelde derece, 
aded ve unvanları yazılı kadrolar eklenmiş ve 
(2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmıştır. 

BÖLÜM : IX 

Çeşitli hükümler 

MADDE 17. — Bu kanunun maddelerinde 
bahsi geçen yönetmeliklerle kanunun uygulan
masına dair yönetmelik Tarım Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulunun onamasiyle yü
rürlüğe girer. 

MADDE 18, — Çiftçiler arasında yapılacak 
tc iumluk mübadeleleri bu kanun hükümlerin
den istisna edilmiştir. 

MADDE. 19. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 20, — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

14 — 
I Sanayi ve Tarım Ko. 

MADDE 16. — Millet Meclisince kabul edi
len 16 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : IX. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 17. — Millet Mecüisince kabul edi
len 17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisince kabul edi
len 18 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 19. — Millet Meclisince kabuQ edi
len 19 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. —- Millet Meclisince kabul edi
len 20 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

[Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edi
len (1) ve (2) sayılı cetveller aynen kabul edil
miştir.] 
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MADDE 16. — Millet Meclisince kabul edi
len 16 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : IX 

Çeşitli hiikümler 

MADDE 17. — Millet Meclisince kabul edi
len 17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisince kabul edi
len 18 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisince kabul edi
len 19 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisince kabul edi
len 20 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

[Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edi
len (1) ve (2) sayılı cetveller aynen kabul edil
miştir.] 

15 — 
I Bütçe (Ko. 

MADDE 16. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 16 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM : IX 

Çeşitli hükümler 

MADDE 17. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 17 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 18 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 19 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 20 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

(1 ve 2 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir.) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

[1] SAYILI CETVEL 

Aded Maaş | D. Kadronun adı 

Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Şubesi 
Teşkilâtı 

4 Tohumluk kontrol ve sertifi
kasyon İşleri Müşaviri 
Ziraat Yüksek Mühendisi, 
(İhtisas yeri) 

5 Teknik Müşavir, Ziraat Yük
sek Mühendisi . 

6 Tohumluk Kontrol ve Sertifi
kasyon Şubesi Müdürü, Zira
at Yüksek Mühendisi (İhtisas 
yeri) 

6 Ziraat Yüksek Mühendisi 
7 » » » 
8 » » » 
9 Muamelât Şefi 

10 Memur 
10 » 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

1 250 

1 100 

950 
950 
800 
700 
600 
500 
500 

Enstitü istasyon ve lâboratuvar teşkilâtı 

Eenstitü Müdürü, Ziraat Yük
sek Mühendisi, (İh. yeri) 1 1 500 
İstasyon Müdürü, Ziraat 
Yüksek Mühendisi, (İh. yeri) l 1 250 
Lâboratuvar Müdürü, Ziraat 
Yüksek Mühendisi (İh. yeri) 2 1 100 
Lâvoratuvar Şefi, Ziraat 
Yüksek Mühendisi (Asistan 2 950 
Ziraat Yüksek Mühendisi 
Asistan 2 950 
Ziraat Yüksek Mühendisi 
Asistan 4 800 

Aded Maaş 

8 Ziraat Yüksek Mühendisi 
Asistan 

9 Laborant 
10 » 
8 Mutemet Kâtip 
9 » » 

10 » » 

8 Ayniyat Memuru 
9 » » 

10 » » 
8 Ambar Memuru 
9 » » 

10 » » 

Yekûn 28 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Yekûn 

tiler Teşkilâtı 

5 Teknik Kontrolör Ziraat Yük
sek Mühendisi 

5 Mütehassıs Ziraat Yüksek 

Genel yekûn 91 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Kaldırılacak kodrolar 

Memuriyetin unvanı Aded Maaş 

İller teşkilâtı 
12 Tarım Öğretmeni 

700 
600 
500 
700 
600 
500 

700 
600 
500 
700 
600 
500 

3 1 100 

6 

8 
9 

10 
10 
11 

Mühendisi 
Mütehassıs Ziraat 
Müdendisi 
Teknisyen 

» 
» 

Kontrol Memuru 
» » 

Yüksek 

Yekûn 

4 

4 
5 
5 
5 
8 

12 

46 

1 100 

950 
700 
600 
500 
500 
450 

20 400 

O. Senatosu ( S . Sayısı: 155) 


