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Doksanaltmcı Birleşim 

18 . 7 . 1963 Perşembe 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 712:713 
2. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 713 
1. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 

Erkin'in, Doğu Pakistan'da vukubulan 
hortum felâketi anünaselbetiyle Cumhuri
yet Senatosunun kabul ettiği taziyet öner
gesine ve T ürik Milletinin yardımlarına 
teşekkürü bildiren Pakistan Millet Mec
lisi kararı hakkındaki tezkeresi 713:714 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği Hükümeti arasında Telli - Telefon ir
tibatı kurulmasına ve mevcut Radyo -
Telgraf Servisine dair Andlaşmanm onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve Ba
yındırlık ve Ulaştırma komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/270; C. Senatosu 
1/257) (S. Sayısı: 19,1) 714,750:752 

3. — Görüşülen işler 714 
1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 

2 geçici madde eklenmesine dair kanun 

Sayfa 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon rapora (M. Meclisi 1/478, 2/440, 
2/294, 2/320; C. Senatosu 1/268) (S. Sa
yısı: 2>14) 714:738 

2. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret 
Bakanlığı kısmına îbâzı kadroların eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/485; C. Senatosu 1/277) (S. Sayı
sı : 224) 739,755:756 

3. — Köy içme sulan hakkındaki ka
nunun 14 ncü maddesinin ikinci fıkrası
nın yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler ve İçişleri komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/209; C. Senatosu 
1/248) (S. Sayısı: 172) 739:740 



Sayfa 
4. — 5442 sayılı İl İdare Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu içişleri Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/292; C. Senatosu 1/251) (S. Sayısı : 
181) 744:746,757:70!) 

5. — 5434 sayılı Kaiminin 7 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair olan Ki 
Ocak 1963 gün ve 6015 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 2/216; C. Se
natosu 2/69) (S. Sayısı: 190) 746:747 

6. — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda; 

Belediye Kanununda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının görüşülmesi biti
rildi" ve Cumhuriyet Senatosunca, taşanımı ka
nuni uğu kaJbııl edildi. 

7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi görüşül
dü ve Cumhuriyet Senatosunca, teklifin ka-
nunluğu kabul olundu. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (rimel 
Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması 'hakkında kanun 
tasarısı, 

Tekel Genel Müdürlüğü .1955, 
Tekel Genel Müdürlüğü 1956, 
Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 malî yılı 

Kesinhesap kanunu tasarıları görüşüldü ve 
açık oya sunuldu, 

Sayfa 
kabul, olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Millî Savunma ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/277; C. Senatosu 
1/259) (S. Sayısı: 189) 747 

7. — İngiliz Kemal naıniyle marul' Ah
met Esat Tomruk'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe komisyonları raporla
rı (M. Meclisi 2/193, C. Senatosu 2/53) 
(S. Sayım : 204) 747:748 

8. -— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
bâzı tâli pozisyonlarına giren akar yakıt
lara, Gümrük Vergisi hakkındaki Bakan
lar Kurulu kararının onaylanmasına dair 
kanun tasarısı ve Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/246, C. Seııaıtasu 1/250) ÇS. Sayısı: 206) 748: 

749,753:754 

Kadastroya ınüstenidolnııyaıı tapu kayıtla
rında hukukî kıymetini kaybetmiş olanların 
tasfiyesine; 

7350 sayılı Kanuna geçici bir madde eklen-
meşine; 

27 Mayıs 1960 tarihinden son m nezaret altı
na alınanların haklarının iadesine ve 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 7 nci mad
desinin tadiline dair kanını tekliflerinin reddi
ne mütedair Bütçe Komisyonu raporları okun
du ve kabul edildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe. 
Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması; 

İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı, cetvellerde değişiklik yapılması; 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması ve 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yıh 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun taşan
ları görüşüldü ve açık oya sunuldu, 

Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğ- ı 
retmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve ceza
landırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil 
edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım ile Yapı San
dığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine; 

Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun tasarı
larının kanunlukları kabul edildi. 

Köy içme suları hakkındaki Kanunun 14 ncü 
maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısının birinci 
müzakeresi bitirildi. 

5442 sayılı î l İdare Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının görüşülmesi, ilgili komisyon hazır bu
lunmadığından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1, — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'-
in; Doğu Pakistan'da vukubulan hortum felâketi 
münasebetiyle Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği taziyet önergesine ve Türk Milletinin yar
dımlarına teşekkürü bildiren Pakistan Millet 
Meclisi kararı hakkındaki tezkeresi, 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Pakistan Millet Meclisi, 13 Haziran 1963 ta

rihli oturumunda Doğu Pakistan'da vukubulan 

18 . 7 . 1963 O : 1 
97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini 

Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen ola
rak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyinle
rine dair kanun tasarısı görüşüldü ve tasarının 
kanunluğu kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında Telli - Telefon irtibatı kurulmasına ve 
mevcut Radyo - Telgraf Servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı üzerinde görüşüldü. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 18 Temmuz 
1963 Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Sivas 

İhsan Hamit Tigrel Ahmet Çekemoğlu 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

• • -

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

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

hortum felâketi dolayısiyle Cumhuriyet Senato
muzun kabul ettiği önerge ve Milletimizin yar
dımları münasebetiyle Türk kardeşlerine derin 
takdir ve minnettarlık hislerini ifade eden bir 
karar almış bulunmaktadır. 

Bahis konusu kararın İngilizce metninin bir 
örneği ilişikte takdim kılınmıştır. 

Tetkikinden de anlaşılacağı üzere, Pakistan 
Millet Meclisi üyeleri, Doğu Pakistan'da vuku
bulan hortum felâketi dolayısiyle Türk Senato-
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sunun kendilerine ve Pakistan milletine yolladı
ğı nazik taziye mesajını sonsuz takdirle kayde
derek Cumhuriyet Senatomuzca kabul edilen 
önerge ile ilâç, battaniye, diğer malzeme ve nak
dî yardımlardan dolayı Türk kardeşlerine derin 
minnettarlık hislerini ifade etmektedirler. 

Saygılarımla arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

18 . 7 . 1963 O : 1 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli - Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo - Telgraf Servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
ka?ıun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Basın -
Yayın ve Turizm ve Bayındırlık ve Ulaştırma ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/270; C. Sena
tosu 1/257) (S. Sayısı : 191) (1) 

BAŞKAN — Dün görüşmüş ve kabul buyur
muştunuz, acık oylarınıza arz edilecektir. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/478, 2/440, 2/294, 2/320; C. Senatosu 1/268) 
(S. Sayısı : 214) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanının öner
gesi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Gündemin, birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler bölümünün 6 ncı maddesinde yazılı eğitmen
lere emeklilik ve özlük haklarının tanınmasına 
dair kanun teklifi ile 7 nci maddesinde yazılı 
1111 sayılı Askerlik Kanununa iki geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle gündeme alınmasını ve müstaceliyeti 
dolayısiyle takdimen görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 

Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim öktem 

BAŞKAN — Gündemde mevcuttu, esasen bu
gün bitmesi mukarrer; fakat tercihan müzakere 
edilmesi teklif edilmektedir. Tercihan müzakere
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 214 S. Sayılı basmayazı 17 . 7 . 1963 
günlü 95 nci Birleşim tutanağının sonundadır, 

Millî Eğitim Komisyonu yerini lütfen alsın. 
Kanunun gerekçesini okutuyorum: 

Millî Eğitim, Millî Savunma ve Bütçe komisyon
larından kurulu Geçici Komisyon raporu 

15 . 7 . 1963 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 9 . 7 . 1963 tarihli 111 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, 1111 sayılı Askerlik Kanununa 
2 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve C. Senatosu Üyesi Sami Küçük ve 16 arkada
şının, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 nci 
maddesine 5 geçici madde eklenmesine dair ve C. 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 
Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Ari'nin, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununa ek kanun teklifi ile Aydın 
Milletvekili M. Şükrü Koç ve istanbul Milletve
kili Suphi Baykam'm, 1076 sayılı Yedek Subay 
ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna bir ek 
madde ve iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 11 . 7 . 1963 tarihli 91 nci Birleşiminde 
kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuz 
15 . 7 . 1963 tarihli toplantısında, ilgili Hükü
met temsilcilerinin de iştirakleri ile tetkik ve mü
zakere edildi. 

Tasarı ve tekliflerin gerekçelerinde tafsilen 
izahı yapılan hususlar ve gerekse Hükümet tem
silcilerinin vermiş oldukları izahat komisyonu-

(1) 191 S. Sayılı basmayazı 17 . 7 . 1963 
günlü 95 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

— 714 — 
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muzca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Gc- i 
nel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabu
lüne, havalesi gereğince Genel Kurulun tasviple- J 
rine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulmasına karar verilmiştir, (öncelik ve ivedilik
le görüşülmesine) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyeıı var 
mı? 

Buyurun, Sayın Ahmet Naci Arı. 
AHMET NACİ ARI (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, Sayın Senatörler; 
Yurdumuz için en kıymetli Hazine «İnsan» 

unsurudur. Anayasamız icabı Türk insanının 
«Eğitimi ve öğrenim ihtiyaçlarını sağlama, gi
derme» Devlete düşen ilk ödevlerdendir. 

Acı bir gerçek olmasına rağmen, bugün: Mem
leketimizde yaşıyan her dört Türk vatandaşın
dan üçü okuma - yazmadan mahrumdur. 

Zaman zaman «halkımız cahildir» derken, ay
dınlarımıza yüklenen büyük bir sorumluluğun et
kisini de benliğimizde hissetmek zorundayız. Hal
kın cehaletini bir mazeret olarak kabullenmekten 
ziyade, onu şimdiye kadar okutamamak, eğitcme-
mek, eksik-fazla bir şeyler öğreteni emek vazife
li aydınlarımızın özürleri arasında zikredilebi
lir. 

Türk Milletinin en önemli ve hayati bir me
selesi, meşgalesi olan ve her türlü siyasi mesele
lerinin üzerinde ve dışında mütalâası, gereken 
Millî Eğitim dâvasına olanca gücümüzle yüklen
mek, vatandaşlarımızın çağdaş medeniyetin asga
ri şartları içinde olsun, fikir ve kültür yapıla
rını geliştirmek zorundayız. 

Demokratik hürriyet nizamı içinde, geri kal
mış bir ülke olmaktan kurtuluşun plânlı bir kal
kınma içinde, kuvvetli, refahlı, aydın Türkiye 
idealinin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi; 
Türk insanının bütünü ile okur - yazar hale ge
tirilmesi, okuduklarını, öğrendiklerini anlaması, 
anlatabilmesi ve her geçen gün yeni bir şeyler 
öğrenebilmesi ile kaimdir. Çağdaş uygarlık dün
yasında tarihî şerefimizle mütenasip ağırlığımızı 
hissettirebilmek için, en kısa zamanda temel eği
tim ve öğretimi bugünkü seviyesinin asgari üç. I 
katı üzerine çıkarmak zorundayız. 

Bu amaçla 222 sayılı «İlk öğretim ve Eğitim j 
Kanunu» yürürlüğe konarak temel eğitim ve öğ
retimi 10 yıl içinde başarıya ulaştırmak için koL 
lar sıvanmıştır. | 

18.7.1963 0 : 1 
27 Mayıs 1960 Devriminden sonra çıkarılan 

ve 1076 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş
tiren 97 sayılı Kanunla; 15 Ekim 1960 tarihinden 
önce, lise ve dengi okulları bitiren gençlerimizin 
yedek subay öğretmen, bu tarihten sonraki me
zunların da er olarak askerlik yapmaları esası ka
bul edilmişti. Şükranla yâdetmek gerekir ki: 
97 sayılı Kanun ve tatbikatı 27 Mayıs Devrim
cilerinin en isabetli, en verimli tasarruflarından 
biri olmuştur. Sadece 1961 - 1962 öğretim yılın
da 21 000 kadar yedek subay öğretmenin irfan 
ordumuzda vazife görmeleri, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin ilk öğretimi gerçekleştirme çabasına 
verdiği değerin, kattığı gücün mütevazi bir örne
ğidir. Bu sayede Anayasa teminatı altında; okul 
ve öğretmenden yoksun 500 000 kadar Türk ço
cuğu cehalet uykusundan uyandırılmış ve bilgi 
ışığına kavuşturulmuştur. 

97 sayılı Kanunun yedek subay öğretmen ol
ma hakkını 15 Ekim 1960 öncesi mezunlarına ve 
bir defaya mahsus olmak üzere verdiğine göre, 
bu tarihten sonra ilk öğretmen okullarından me
zun olanlar halen er olarak askerlik mükellefi
yetlerini yerine getirmektedirler. 

Bu hal binlerce sınıf ve öğrencinin öğretmen
siz kalmasını tevlidetmiş, vekil, muvakkat öğ
retmen gibi geçici tedbirler bu boşluğu doldura
mamıştır. 

1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısında Bütçe 
Karma Komisyonunun Millî Eğitim Bakanlığı 
raporundan: 1962 - 1963 öğretim yılı başı geçici 
rakamlarına göre, 7 - 12 yaşları arasında 
4 367 000 çocuktan 1 199 975 i şehirlerde, 
2 207 882 si köylerde olmak üzere 3 407 885 ço
cuğun okullara devam ettiğinin tesbit edildiği 
öğrenilmiştir. Bu çocukların eğitim ve öğretim
leri için ilkokullarda 72 248 asil, yedeksubay, 
muvakkat öğretmen; 2 674 eğitmen, 1 360 vekil 
öğretmen olmak üzere ceman 76 282 öğretim 
üyesi vazife görmüştür. 

Buna rağmen bugün 70 725 i şehirlerde, 
888 420 si köylerce ceman 959 145 çocuğumuz 
öğretimden ve 12 588 köyümüz de okuldan yok
sundur. 12 - 14 yaş arasındaki çocuklarla 17 
milyonu aşan okuma - yazmadan mahrum yetiş
kinlerin eğitim ve öğretimleriyle, çocuk kütüp
haneleri, tamamlayıcı sınıf ve kurs ihtiyaçları, 
ikili, üçlü, dörtlü öğretim, nazarı itibara alma-
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cak olursa öğretmene olan ihtiyacın 1963 - 1964 
ve mütaakıp yıllarda ne kadar çok olacağı ken
diliğinden ortaya çıkacaktır. 

Plânlı kalkınmanın temeli, eğitim olduğuna 
göre» bunu sağlıyacak olanlar pedagojik formas
yonu havi eğitimin baş unsuru öğretmenlerdir. 
Mevcut ilk öğretmen okullarından her yıl mezun 
olanlar ihtiyaca cevap vermedikleri için mevcut 
Öğretmenlerden askerlik görevleri esnasında da 
istifade etmek ilk öğretim ve eğitim seferberliği
nin gerçekleşmesine yardım edecektir. Huzuru
nuza getirilen tasarı yüksek tasviplerinizle ka
nunlaştığı takdirde: ilk öğretmen okulu mezun
ları, okullarının açık bulunduğu devrede asker
lik hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
ve asli görevleri olan ilkokul öğretmeni olarak 
çalışacaklar; bunun dışında, dört aylık süre için
de de er temel ve ihtisas eğitimi ile, Silâhlı Kuv
vetler okuma - yazma okullarında öğretmenlik 
yapmak üzere görevlendirileceklerdir. 

Bu suretle hem Millî Savunma Bakanlığı ve 
hem de Millî Eğitim Bakanlığı ilkokul öğretmen
lerinden faydalanarak ana hedef olan temel eği
tim ve öğretimi gerçekleştirme gayreti süratli bir 
tempo ile kuvveden fiile çıkarılarak ümmiliğin 
yok edilme çabası ümidedileni verecektir. Bunu 
sağlamak için hazırlanan 1111 sayılı Askerlik 
Kanununa 2 geçici madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının takdirlerinize ve tasviplerinize 
mazhar olacağını ümitle hürmetlerimi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym özıgüneş. 

MEHMET ÖZÖÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, ımulhterem arkadaşlarım, ilköğre
timin önemi üzerinde çok söz söylendi. Ben 
'bunları tekrar etmiyeceğim. Yalnız şunu be
lirtmek istiyorum. 150 yıldır peşine düşdüğü-
müz ilköğretim seferberliğinin tamamlana'bil-
mesi tilçin, verimini ıverdbilmesi için ıbu kanun 
şimdiye kadar atılmış olan diğer adımların ibir 
•tamamlayıcısı olarak çok yerinde ve isabetli 
'bir kanundur. Ancak İyenden daha yaşlılar iyi 
'hatırlarlar. Osmanlı İmparatorluğu zamanın
da da okuma - yazmayı teşvik için İbir zaman
lar medreseliler için askerlik kaldırılmıştı. is
tanbul'da oturanlar askerlik yapmazlardı ve 
nihayet maıinsiz kızlarla evlenenler askerlik 
yapmazlardı. "Bu meseleler o kadar suiistimal 
edilmiş, o derece kötü istikametlere götürül-
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m üstür ki, ibir çok kimseler sırf askerlik yap
mamak için muinsiz ibir kızla evlenirler sonra 
askerlik müddeti geçtikten sonra ıbu zavallı 
kızları 'boğarlardı. 'Bu, Atatürk devrine kadar, 
Cumhuriyet devrime kadar 'böyle d cıvam etti. 
Cumhuriyet devlinde 'bu iş tamamen son bul
du, muinli, muinsiz, medreseli, postacı olsun 
istisnasız herkes askerlik yapacaktır ve müsa
vi şartlarla askerlik yapacaktır kaydı kondu. 
Bu Millî Birlik Hükümeti devrine kadar 'böyle 
devam etti. 27 Mayıs Millî Birlik 'harekâtın
dan sonra, memleketin eğitim durumunun için
de (bulunduğu feci vaziyet karşısında Millî 
Birlik İdaresi elde mevcut ve henüz yedek su-
'bay okuluna alınmamış olan kimseleri öğret
men olarak kullanmak lüzumunu hissetti Ve 
;böylelikle yedek sulbay öğretmenlik müessese
si doğdu. 97 sayılı Kanunun İbir teklif çişi ola
rak şahsan ben günlerce uykularımı kaçırmı-
şımdır; acaba Atatürk'ün koyduğu bu esastan 
inhiraf ediyor muyuz, bu gedik İbir defa açıl
dıktan sonra başkaları da :buradarı geçerler 
rai, diye. Maalesef Ibu korkumuz doğru çıktı 
've Temsilciler Meclisinde kaibul edilen 'bir ka
nunla ıbâzı lise 'mezunları askerliklerini pioJLs 
olarak yapmaya (başladılar. Böylelikle her yıl 
300 tane lise m'ezunu polis olarak askerliğini; 
yapmağa başladılar. Ondan s'onra bu kanun 
geldi. 

Kanaatimce, askerlikten yapılaı'bilecek fe
dakârlıkların en faziletlisi en isabetlisi eğitim 
adına yapılacak fedakârlıktır. Bugünün mu-
harelbelerinde tahsil .görmüş, ıbilihassa lise aya
rında tahsil görmüş erlere olan ihtiyaç hesaba ka
tılacak (Olursa Türk Silâlhlı Kulvvet I erinin Türk 
eğitimi adına yapmış olduğu Ibüyük fedakârlık
ları daha iyi anlamak mümkündür. Ümidede-
rim ki. Millî Eğitim Bakanlığı Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin yapmış olduğu Ibu fedakârlığı 
tam olarak takdir edecek ve bu öğretmenleri 
tam yerinde kanunda zikretmiş olduğu veçhile 
mutlaka köylerde kullanacaktır. Tekrar te
menni ederim ki, Ibu kapı yalnız eğitim için 
açık kalacak, eğitimin dışındaki mevzular için 
mutlaka ve mutlaka kapanacaktır. Ben şah
san şu Senatonun bir üyesi olarak arz edeyim 
ki, eğitimin dışında 'hler hangi ibir mevzu için 
askerlikten fedakârlık istediği gün kendi gücü
mün 'bütünüyle ıbu teklifin karşısına çıkaca
ğım, 
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Bu hususu :l)öyle belirttikten sonra kanu

nun içerisinde /bâzı 'boşlukları ve kanaatimce 
hataları da'belirtmek isterim. 

Bunlardan birisi böyle alman öğretmenler-, 
yani dört ay askerlik yaptıktan sonra geriye 
kalan 20 ayını öğretmen, olarak yapacak kim
seler, iki grupa ayrılmaktadır. Bunlardan 
birinei grup, köylerde öğretmenlik yapmakta. 
ikinci grup ise Millî Savunma Bakanlığı emri
ne verilerek ordunun olmana- ya/ma okulların
da -öğretmenlik yapmaktadırlar. 

Bu iki grup arasaınd'a bu kanun büyük 
farklar meydana getirmektedir. İşte bu fark
tır ki; diş ağrısı meydana, çıkaracak, Meclise 
çeşitli müraeaatler, Millî Savunma Bakanlığına 
ve Millî Eğitim Bakanlığına ardı arası gelmez 
müraeaatler olacaktır. 

Mesele şu: Köyde öğretmenlik yapacaklar, 
köylerde ekseriya, tek öğretmen bulunduğu için 
bunlar ayda 75 lira müdürlük ödeneği alacaklar, 
halbuki Millî Savunma Bakanlığı emrinde ça
lışanlar bu ödeneği alamıyacaklardır. Köy d;. 
çalışanların mühim bir kısmı köydeki öğretmen 
lojmanlarından faydalanacaklar, kendi köy şart
ları içerisindeki hayatına devam edecekler, 
halbuki buna mukabil okuma - yazma okulları
na tâyin edilmiş olan öğretmenler kendi muhit
lerinden kopacaklar, ailelerini, çolaklarını ço
cuklarım ekseriya bir büyük şehre taşıyacaklar, 
orada en az ayda 100 - 150 lira ev kirası ver
miş 'olacaklardır. Böylelikle, bu iki sebep iki 
öğretmenin maddî durumları arasında büyük 
farklar meydana getirecektir. Nitekim yedek 
«ilbay öğretmenlerden böyle olanlar Meclisin 
merdivenlerini uzun zaman aşındırmışlar; hat
tâ bir 'kanun teklifi Yüce Meclise kadar gel
miştir. Binaenaleyh, mazideki bu hata yeniden 
tekrar edilmek suretiyle, aynı hâdiseler meyda
na gelecektir. Aradaki fark sadece maddî de 
değildir; 'köyde 'bulunan öğretmen 2 ay mut
lak olmak üzere en az 1 ay tatil yapacaktır. 
Halbuki 'kanundaki bir hüküm dolayısiyle oku
ma-yazma okullarına öğretmen olanlar, askerî 
memur statüsüne tabi olacaklarından dolayı 
senede ancak bir ay izin alabileceklerdir. Ay
rıca okuma - yazma taburlarında vazife gören 
öğretmen arkadaşlarımız yine bu kanun hük
münce nöbete girecekler; her gün saat 8 ilâ 
î) arasında gece dersine girmeğe ımecbur kala
caktır Böylelikle daha (büyük bir mesai yapa

caklardır. Şu arada zikredilen sebepler, aynı 
zamanda (bunların inzibat (bakımından İçhizmet 
Kanununa 1 âbi olması ve bunun yüklediği yük 
ler dolayısiyle ikisi arasında meydana gelen 
farklar; okuma - yazma okullarına tâyin edilen 
kimseleri moral kırıklığına sürükliyeeek ve 
böylelikle bunların orduya tam hizmet etmele
rine, okuma. - yazma okullarının bunlardan tam 
faydalanmalarına mâni olacaktır. Gönül istet-
ki; bu kanun teklifi gelirken mademki biz bu 
üretmenleri askerî memur statüsüne ve onun 
tabi olduğu bütün inzibatî şartlara tabi tutu
yoruz, nöbetlere, gece derslerine tabi tutuyo
ruz; öyle ise, askerî memurun ayda almakta 
olduğu 75 lira tayın bedelini de bu öğretmen
lere vermek zaruridir. Bu okuma - yazma okul
larına. giden öğretmenlerin kanaatimce bu ayda 
75 lira tayın Medeti almak mutlak surette hak
larıdır. 

Kanundaki bu eksikliğin kanaat imce burada 
düzeltilmesi çok faydalı olacaktır. 

İkinci nokta.: 
20 ay askerliğini öğretmen olarak yapan ve 

yalnız dört ayını asker olarak yapacak olan fon 
arkadaşlarımızın îbütün gördükleri ve görecek
leri askerlik 4 aydan ibaret olacaktır. Ve bu 
dört ay esnasında askerî mevzuata tabi ola
caklardır. Şu halde eğer bunlardan her hangi 
birisi üç ilâ dört aylık bir tebdilhava alırsa 
hiç ömründe askerlik yapmamış olacaktır. Ka
naatimce bu iki bakımdan zararlıdır. Birisi 
hiç askerlik yapmamış bir kimsenin mevcu
diyeti; yurt savunması için bir zarardır. Ya
rın bu arkadaşlar muharebeye hiç hazırlık
sız girmek durumunda kalacaklardır.. İkincisi 
böyle bir açık kapının mevcudiyeti kötü ni
yetleri teşvik edecektir. Birtakım kimseler, 
hastane kapısını »aşındıracaklar, sayıları az da 
olsa ve böylelikle tebdilhava almak suretiyle 
bu dört aylık askerliği dahi yapmama yolla
rını arıyabilecekler. Hem kötü niyetlere imkân 
hazırlamayı hem de bâzı kimselere hiç "askerlik 
yaptırmamayı hedef tutan bu madde kanaati
me göre tıpkı yedak subay öğretmenlerde 
olduğu gibi şöyle düzeltilmeliydi, denilme
liydi k i ; dört aylık askerliği yapmadıkça, öğ
retmenliğe tâyin edilmez, ister tebdilhavalı ol
sun, ister izinli olsun, ister hasta olsun. 
Dört aylık askerliğini yapmıyan hiçbir kimse 
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kanaatimce öğretmenliğe gitmemeli idi. Halbuki 
bugünkü kanun tasarısı maalesef bu kapıyı ta
mamen açık bırakmakta ve böylelikle bu kapı
dan kötü niyetlilerin geçmesine imkân vermek
tedir. 

Bu arz ettiğim iki husus kadar önemli ol
mamakla beraber, diğer bir hususu da belirt
mek isterim. Bu kanuna göre köylere öğretmen 
olarak tâyin edilen kimseler, firar ve izin te
cavüzü bakımından askerî kanunlara tabi ola
caklar; yani Askerî Ceza Kanununun 66 ncı 
ve 68 nci maddesine tabi olacaklar. Kanaa
timce her ikisi de lüzumsuzdur. Çünkü, yedek 
subay öğretmenler için konulmuş olan bu 
kayıt aynan buraya aktarılmakla hata edil
miştir. 

Yedek subay öğretmenler bir defa gelip 
askerlik yapacaklar, bir defa gelip öğretmenlik 
3^apacaklar. Halbuki buradaki öğretmenler 
ömrü boyunca öğretmenlik yapacaklardır. 
Zaten meslekleri öğretmenliktir, öğretmen
likte onlar için bir firar etme veya izin te
cavüzü mevzuubahis değildir; olduğu takdirde 
millî eğitimin zaten kendi kanunları vardır. 
Binaenaleyh, bunları bu kanunun içerisine sok
mak zannederim ki, yanlıştır. Bilhassa 68 nci 
maddenin tatbikatında bu husus bir hayli güç
lükler doğuracaktır, kanaatindeyim. 

Sözlerimi toplamam lâzım gelirse, - bu kapı 
yalnız eğitim için açık kalmalı, polislerdi, or
mancılardı, ziraatçilerdi diye teşmil edilme
melidir. Çünkü şimdiden istiyoruz. Bâzı tasa
rılar hazırlanıyor; ormancılarda askerlikle
rini ormancı olarak yapsın, efendim, veteri-
neler de askerliklerini veteriner olarak yap
sın, diye. Bu kapı mutlaka kapanmalıdır. Yal
nız ve yalnız eğitim için açık kalmalıdır. 

İkinci husus, öğretmenlerden okuma - yaz
ma okullarına ayrılanlar diğer arkadaşlarına 
nazaran mağdur kalacaklar. Bu mağduriyeti 
asgari derecede önlemenin çaresi; onlara tıpkı 
askerî memurlar gibi ayda 75 lira tayın be
delini varmetkir. 

Üçüncü husus; 4 aylık askerî eğitimi yap
madıkça kimse öğartmenliğe ayrılamamalıdır. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın îskender Cenap Ege. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, elimiz
deki kanım teklifi kanunlaştığı takdirde, 
ki, Yüksek Heyetinizin tasvibinden geçtiği 
takdirde kanuni aşacaktır, hakikaten ilkokul 
öğmenleri için yerinde bir hakkın teslim olun
masına vesile olacaktır. İçinde bulunduğumuz 
devrede, Türkiye'de insan gücünü, değerlendir
mek, insan yetiştirmek için giriştiğimiz çaba an
cak ve ancak öğretmenlere gerekli kıymet ve 
gerekli imkânlar bağışlandığı nisbette elde edi
lecektir. Şunu memnuniyetle kaydedelim ki, ge
rek Yüksek Mecliste olsun, gerek Senatoda ol
sun bu insan yetiştiren mesleke, öğretmenliğe 
ve öğretmenlere karşı büyük teveccüh beslenmek
tedir. Her vesile ve her imkânda öğretmenlerin 
hakları biraz daha tanınmaktadır. Millî Eğitim 

alanında olduğu gibi, Şerefli Ordumuzun safla
rında da öğretmenlerimizin çalışmaları, öğ
retmenlerimizin gayretleri ve öğretmenleri
mizin savaşta gözünü kırpmadan düşman 
üzerine atılmaları tarihlere geçmiştir. Çanakkale 
savaşı, Sakarya Savaşı, bütün İstiklâl Savaşı bu 
fedakâr, yurt sever, mektepte çocuğu ile, tale
besi ile uğraştığı kadar, askerde eri ile uğraşan 
ve onun ile yanyana döğüşen öğretmenlerin men
kıbe! eriyle doludur. 

Muhterem arkadaşlarım, öğretmenlerin, bil
hassa ilkokul öğretmenlerinin ne gibi zaruret
ler içerisinde, ne gibi fedakârlıklarla çalıştık
larını anlıyabilmek için onlarla omuz omuza, 
yanyana, veya onların içinden biri olmamız ge
rekir. Bunun dışında sözle, edebiyatla ve birkaç 
eser okumakla öğretmenlerin bilhassa ilkokul 
öğretmenlerinin içinde bulundukları hayatı ve na
sıl fedakârlık içinde bulunduklarını bu memleke
te hizmet etmek için nasıl kendi kendilerini har
camakta olduklarını takdirden uzak oluruz. Eli
mizde bulunan kanun teklifi, hakikaten plânlı 
bir devre içinde memleketi yüceltmek için yap
mış olduğumuz çabanın güzel örneklerinden bi
ri olacaktır. Böylelikle öğretmen hem vatani va
zifesini, hem de yine vatani ve ebedî vazifesi 
olan öğretmenliği beraber yapmakla, memleket
te en büyük hizmeti görecektir, Bir memleke
tin yükselişinde, her meslek ulvidir, her meslek 
takdire değer; fakat iki meslek vardır ki, bu iki 
meslekin vatan için hizmeti birbirine çok yakın
dır, birbirine çok benzer. Birisi vatanı her hangi 
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bir dış tehlikeden, düşmandan koruyan askerlik 
mesleki; ikincisi de memleketi karanlıktan kur
tarıp aydın ufuklara götürecek olan maarif mes
lekidir. Bu iki meslek kardeş meslektir. Bu iki 
meslekten birisi daha küçükleri, diğeri daha bü
yükleri yetiştirmek için çırpman, hakikaten fe
dakârlık içinde sadece nefislerini mesleklerine 
vakfeden insanların meslekleridir. Onun için ha 
hudut boylarında vazife görmüş, ha dershanele
rinde, sınıflarında vazife görmüş, ikisi de aynı 
derecede kutsi, aynı derecede ulvidir. 

Muhterem arkadaşlarım, öğretmenlerimizin, 
Maarifimizin birçok meseleleri, birçok dertleri 
vardır. Bu atılan güzel adımları sıklaştıralım. 
Maarifimizin, öğretmenlerimizin ihtiyaçlarının 
üzerine daha hassasiyetle eğilelim. Onlara yapa
cağımız her yardım, Maarife yapacağımız her hiz
met bu memleketi bir an önce aydınlığa götürecek, 
bu memleketi muasır medeniyet seviyesine ulaştı
racaktır. Buna inanıyoruz ve bunun için biz 
A. P. Grtıpu olarak bu kanun teklifine gönül fe
rahlığı ile oy vereceğimizi beyan ediyorum. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikeçligil. 
GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI HÜSNÜ 

DÎKEÇLÎGlL (Kayseri) — Efendim, Komisyo
numuz adına, öğretmen ailesine arkadaşlarımızın 
göstermiş olduğu yakınlığı, alâkayı şükranla kar
şıladık. Bütün arkadaşlarımıza arzı şükranlarımı 
arz ederim. 

Mehmet özgüneş arkadaşımız, Komisyonda ha
kikaten bu fikirlerini ortaya serdiler. Yine arka
daşımız vukufla huzurunuza bu fikirlerini getir
diler. Kendilerine teşekkür ederim Millî Savun
ma Bakanlığının öğretmen hakkında göstermiş ol
duğu teveccüh, bütün öğretmen ailelerini ve bü
tün senatör arkadaşlarımızı memnun etmiştir. 

Malûmuâlinizdir ki ; hakikaten Beyaz Zam
baklar memleketi olan Finlandiya ordu ile maa
rifin elele vermesi ile yükselmiştir. İnşallah bu 
kanun vesilesiyle maarif ailesi ile aynı aileden 
olan Millî Savunma Vekâleti elele vererek mem
leketimizi okuma yazma babında yükseltecek ve 
bir anlayış birliği içerisinde memleketimiz beyaz 
zambaklar memleketine doğru adım atacaktır. 

Arkadaşlarımın da belirttikleri gibi, irfan 
ordusu ile Millî Savunma ordusu arasında bir 
fark yoktur. Birbirlerinin mütemmimidir. Bu
nun içindir ki, Millî Savunma Bakanlığı haki-
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katen büyük fedakârlıkla bu kanunu kabul et
miş, öğretmenlere yedek subay öğretmenlik hak
kı vermişti]'. O bakımdan yine medyunu şük
ranız. 

Arkadaşlar, halihazırda 1963 - 1964 öğretim 
yılında 10 bin öğretmene ihtiyaç var. 10 bin öğ
retmeni Millî Eğitim Bakanlığı ancak Millî 
Savunma Bakanlığı yardımı ile temin etmeye 
çalışacak; yani, önümüzdeki yıl öğretmensiz 
okul bırakmamaya gayret edecektir. Diğer ta
raftan Plânlama Dairesi her yıl 6 bin öğretme
ne ihtiyaç göstermektedir. Aynı zamanda 5 500 
öğretmen her yıl öğretmen okullarından mezun 
oluyor. Vaktiyle ikabul buyurduğunuz, 2 sene 
yedek subaylık yapıp da muvaffakiyet gösteren 
diğer yedek subay öğretmenlere de hak verili
yor. Onlar da ilkokul öğretmeni olabilecekler ve 
bu suretle kısmen maarifimizin açığı giderilecek
tir. Hâlihazırda 58 238 öğretmenimiz vardır. 
1975 yılında 100 000 öğretmene ihtiyacımız ola
caktır. Bu hal göz önüne alınacak olursa bu 
kanunun ne kadar faydalı olacağı meydana çık
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Özgüneş arkadaşı
mızın fikirlerine arzı cevap edeceğim. Sayın 
arkadaşımız haklı olarak tayın bedeli üzerinde 
durdular. Fakat bunun parasını - mâlCımuâli-
niz iki vekâlet anlaşmış - Millî Eğitim Bakan
lığı deruhte edecektir. Millî Savunma öğretmen 
ailesine bu kadar yakınlık gösterdikten sonra, 
onlar da şehirde bulunuyorlar, birçok avantajla
rı vardır, dolayısiyle Öğretmen ailesine irfan 
ordusu olarak bu fedakârlığı göstermek iktiza 
eder. Esasen bunun üzerinde komisyonda dur
duk. Arkadaşımız da buna rıza gösterdiler. 

Arkadaşlarını, köyün kahrı olduğa kadar, 
şehirlerinde nimetleri vardır. Köylerde hor 
öğretmen başöğretmenlik parası alamaz. An
cak üç öğretmeni olan köylerde bir öğretmen 
başöğretmen maaşı alır. Aynı zamanda başöğ
retmenin lojmanı bulunur. Buna mukabil diğer 
öğretmenler lojman bulmakta zorluk çekerler. 
Halbuki, eğitim alaylarında tabldot bulabilir
ler, askeriyeye temin edilen bir çok imtiyazlar
dan faydalanabilirler. Dolayısiyle geniş bir çev
re v« muhit bulabilirler, Bu balomdan arkada
şımızın öğretmen ailelerine gösterdiği yakınlık 
yerindedir. Bununla beraber öğretmen arkadaş
larımızın da eğitim alaylarında bu faydayı sağ-
lıyaeakları açıktır. Yine askerî kanuna tabi ol-
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maları bizim •knuaat.iıuizc.u yerindedir. Sebe
bine gelince, Millî Savunma Bakanlığı, Millî Eği
tim Bakanlığı ile aralarında uyuşmuş. Bu arka
daşlar iki yıllık hizmeti yaparlarken askerlikten 
imtina etmiyecekler. Yani, bir askerî havanın 
içinde vazifelerini görecekler, dolayısiyle Millî 
/Eğitim ile Millî Savunma arasında bir ahenk ku
rulmuş olacaktır. 

Şimdi, diğer taraftan hakikaten ben bir maa
rif çi olarak, askerliğini de yapmış bir insan ola
rak; 23 ay bizzat kıtada hizmet etmiş insan ola
rak söyliyeyim. ki, askerin kendisine vermiş oldu
ğu bir hava vardır, disiplin vardır, öğretmen 
arkadaşlarımızın bu iki yıl Millî Savunma kanun
larına tabi tutularak bu havanın içerisinde de
vam etmeleri, kalmaları bence Millî Eğitimin 
menfaatinedir, aleyhine değildir. O bakımdan 
bıı şekilde bu kanunun kabulü yerinde olacaktır. 
Esasen arkadaşımız da kanuna şükranlarını bil
dirdi. 

Dört ay meselesine gelince; Komisyonda Mil
lî Savunma temsilcileri de vardı. Millî Savunma 
temsilcileri arkadaşlarımız fikirlerini beyan etti
ler. Mehmet Özgüneş arkadaşımıza hak vermekle 
beraber şu hususa işaret ettiler: .'Esasen kanun, 
4 ay kıtada askerlik yapmasını derpiş ediyor. Bu
na göre 4 ay yapmadığı takdirde ertesi sene em
salleriyle beraber bu müddeti tamamlıyacaktır, 
tebdili hava dolayısiyle 4 ay askerlik yapmamışsa. 
ertesi sene tamamlıyacaktır. Onun için bu en
dişe de ortadan kalkacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız haklı bir 
tavsiye üzerinde durdu: Bu kapının başkalarına 
açılmaması keyfiyeti hakikaten öyle. Sizler Millî 
Savunma, öğretmene ihtiyaç duyduğu için, öğret
men meslekinin kutsiyetine inandığı için, yalnız 
bu hakkı öğretmenlere vermiştir; öğretmenleri 
biraz imtiyazlandırmıştır, öğretmenleri biraz ono-
re etmiştir. O bakımdan komisyonda temenni. 
edildiği gibi biz de bunu arzu ediyoruz. Millî 
Savunmanın münevver kimselere ihtiyacı vardır. 
Bu bakımdan yalnız öğretmenlere karşı bu feda
karlığı yapmıştır! Arkadaşımızın fikrine komis
yonumuz da iştirak eder, bu kanunun başkaları
na kapısını açmamasını arzu eder. Zira Millî Sa
vunma gücümüzün günden güne münevver insan
larla takviye edilmesini gönlümüz elbette diler. 
O bakımdan arkadaşımızın haklı tarafları olmak
la beraber bu kanun bunları giderecektir. Hür
metlerimi arz ederim. însaallah bu kanun tasvi

binizden geçtiği takdirde memleketimize hayırlı 
olacaktır. Hiç şüphemiz yoktur ki, tasvibinizden 
geçecekt i r. TTü rm eti er i mi e. 

BAŞKAN- Sayın Turhangil. 

FİKRET TURHANUİL (Aydın) - Muhte
rem arkadaşlarım, ben hakikaten hal yoluna gir
miş bulunan bu konu üzerinde konuşulurken 
biraz düşünmek mecburiyetini hissediyorum. 

Bu tasarı kabul buyurulduğu takdirde, öğ
retmenlik meslekini cidden, evvelâ cazip bir 
hale getirecektir. Ve öğretmen okullerma hü
cumu artıracaktır. Bugün büyük bir konu ve 
problemin mevcudolduğıı aşikârdır, bunu he
pimiz biliyoruz. Öğretmenlerin intibakının sağ
laması için birçok kanuni hükümler Millî Bir
lik Hükümeti zamanında çıkarılmış bilâhara da 
tatbikatı hafifletilmek suretiyle kesilme nokta
sına doğru götürülmüştür. Bugün ilk mektep 
öğretmeni olan kişilerin iktisabettiği tahsil sevi
yesine haiz bulunan kişilerin er olarak istihdam
ları karşısında getirilmiş bulunan bu kanunun 
aynı seviyede ve tahsil derecesinde bulunanla
rı tefrik etmekte olduğu kanaatindeyim. Bu 
kanunun kabulünün faydası mutlaktır. Bunu 
tekrar ediyorum. Ancak, zümrevi ve kütlevi İm
kanım olmayıp muayyen bir kısmı hizmet etme 
yolunda götüren kanundur. Ben, plânlı kalkın
maya girildiği bu devrede esas plânı tatbik ede
cek, teknik, elamanların uzun müddet yedek su
bay olarak kıtalarda bulunmaması, beş sene
lik kalkınma devresinin tatbikatında kendile
rinden çok istifade edileceği cihetle; onlara da 
bir imkânın sağlanması bu kanundan daha evvel 
lâzîmgelir kanaatindeyim. Bugün yüksek mü
hendisler, petrol mühendisleri, makina mü
hendisleri, kimya, mühendisleri, fizikî ilimde 
çalışmış olanlar piyade, topçu, süvari ve birçok 
sınıflarda, hizmet ederken, memleketimizde ku
rulmakta olan ve elemana ihtiyaç duyulan reak
törün elemansız bulunduğu, birçok kollarda 
teknik elemana ihtiyaç hissedildiği bir anda. 
bu şekildeki bir kanunun kabulünün, ileride 
birçok münakaşalara, ihtilâflara ve hareketle
re sebebolaeağma kaaniim. Kanun bir hak ver
miş; ancak hakkın öğretmen olduktan sonra, 
askerî diz m ('ti ifa etmesi icabettiğinde öğret
menlik yapacağı tasrih edilmiştir. Ancak, bu 
hak, her hakkın karşılığında bir müeyyide kon
duğu takdirde, ileride çıkacak ihtilâf ve müna-
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kasaları önliyen bir fikir olarak, savunulabilir. 
Bu şekilde hizmet ifa etmiş kişilerin hieolmazsa 
mecburi köy hizmetine tabi tutulmasını bu ka
mında zikretmiş olmalıydık. Biz, askerlik hiz
metini öğretmen olarak ifa edenlere bu hakkı 
tanıdık. Fakat mukabilinde de kendilerinden 
5 senelik bir köy hizmeti mecburiyeti alınmış
tır şeklinde bu kanunu savunabilirdik. Bu ba
kından maddenin görüşülmesinde bu kanundan 
istifade eden öğretmenlerin köylerde muayyen 
bir müddet hizmet etmek sorumluğunu yüküm
lüğünü alacağına dair bir takriri Yüksek Heye
tinize takdim edeceğiz. Bunun kabulü halinde 
aynı tahsili görmüş kişiler arasında yapılan bu 
ayrılığın, bu nimetin bir külfet ve laahhüi kar
şılığı olduğunu, ileride savunmak mümkün 
olacaktır. Maruzatım bundan ibarettir, He
pinizi hürmetle selamlarını. 

BAŞKAN — Sayın Fikret Turlıangil takriri
nizi hazırlayınız. Başka söz istiyen 1. Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Tasarıınn ivedilikle görüşülmesi teklif edil
mektedir; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
na aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren 197") yılının sonuna kadar, 
son yoklamalarda askerliklerine karar verilen
lerden ilköğretmen okulu mezunu olup Millî 
Eğitim Bakanlığı kadrolarında, ilkokul öğret
meni olarak çalışanlar ve 4 ay süreli er temel, ve 
ihtisas eğitimini müteakip öğretmen olarak Millî 
Eğitim Bakanlığı emrine verilir. 

Ancak bunlardan lüzumu kadarı er temel ve 
ihtisas eğitimini mütaakıp Silâhlı Kuvvetler 
okuma - yazma okullarında öğretmenlik yapmak 
üzere görevlendirilir. 

Bunların, askerlik şubelerinden şevkleri ta
rihinde başlıyan 4 ay süreli temel ve ihtisas eği
timi süresi içinde memuriyetleri ile ilişikleri ke
silir. G-erek köy ilkokullarında, ve gerekse Si
lâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında öğ
retmen olarak çalıştırılacakları 20 ay içinde ise, 
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memuriyetleriyle ilişikleri ihya edilerek maaş 
ve özlük haklarını kendi statüleri içinde Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesinden almaya, devanı 
ederler. Millî Eğitini Bakanlığından maaşlarını 
almaya devam ettikleri sürece resmî elbise giye
mezler ve iaşe edilmezler. 

Bu öğretmenler askerlik hizmetleri süresince 
Millî Eğitim Bakanlığınca gösterilen köy ilk
okullarında veya, Millî Savunma Bakanlığınca 
gösterilen Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okul
larında öğretmenlik yapmaya mecburdurlar. 

Öğretmenlik yapmak, istemiyenlerle, öğret
men, hizmetleri sırasında usulüne göre öğret
menlik mesleki ile ilişkleri kesilenler, geri ka
lan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere, 
kıtalara sevk edilirler. Bunların maaşları kesi
lir. 

Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilenlerle 
Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında 
vizafe gören, öğretmenler firar ve izin tecavüzü 
bakımından Askerî Ceza ve Askerî Muhakeme 
Usulü kanunlarının hükümlerine tabi olmaya 
devam ederler. 

Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında 
vazife gören öğretmenler hakkında Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İçhizmet Kanunundaki Silâhlı Kuv
vetlerde çalışan sivil personele ait hükümler uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'?.. 
Vok. Önergeler var, okutuyorum. 

('umhu riayet Senatosu Başkanlığına 
Geçici birinci maddeye (4) aylık er temel ve 

ihtisas eğitiminin fiilen yapılması hükmünün 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. (T. Tabiî Üye 

Hasan Kangal Mehmet Özgüneş 

Başkanlığa 
Madde 1 e aşağıdaki fıkranın, ilâvesini arz 

ve teklif eylerim. 
Lise mezunu olup ta ilkokul öğretmenlik 

hakkını kazananlar en az 4 yıl hizmet ettikten 
sonra askere alınırlar. 

Aydın 
Ivikret Tuhaııgil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Geçici birinci maddenin sonuna, Silâhlı Kuv

vetler okuma - yazma okullarında görevlendi 
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rilecek öğretmenlere askerî memurlara verilen 
tayın bedelinin verilmesi hükmünün eklenmesi
ni arz ve rica ederiz. 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Mehmet Özgüneş Hasan Kangal 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSNÜ 

DÎKEÇLlGİL (Kayseri) — Efendim, Türhangil 
arkadaşıma arzı cevabedeyim. Esasen kanunun 
maddesi; «Gerek köy ilkokullarında gerekse Si
lâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında öğ
retmen olarak çalışacakları 20 ay içerisinde.» di
ye devam ediyor. Yani köylere tâyin edilecek
lerdir, mecburi hizmetleri vardır. Üç yıl öğret
men okullarında okuyanlar, 4,5 yıl mecburi hiz
mete tabi; bu köyde geçer. Katiyen şehirlere tâ
yin edilemezler. 6 yıllık öğretmen okullarında 
okuyanlar, 9 yıl köylerde hizmet ederler. Maarif 
Vekâleti bunları şehirlere tâyin edemez. Onun 
için arkadaşımızın endişesi olmasın. Dolayısiyle 
bilfiil öğretmen olanlar ve öğretmenlik yapanlar 
bu haklardan faydalanıyorlar. 

4 ay meselesine gelince; Millî Savunmadan 
gelen uzman arkadaşlarımızın söylediğine göre; 
4 ayı bitirmediği takdirde esasen öğretmen olarak 
tâyin edilmiyeeeklerdir. Mutlaka bu 4 ay asker
liği görecekler. 

Tayın bedeline gelince; arz ettiğim gibi onla
rın da birçok nimetleri vardır. Dolayısiyle köyde 
değil şehirde kalıyorlar. Bu bakımdan bunun kar
şılığında Millî Eğitim Bakanlığı, tayın bedeli 
keyfiyeti yoktur, diyecektir. Onun için komis
yon olarak bu 3 teklife de iştirak etmiyoruz. Ay
nı zamanda bu kanunun bir an evvel çıkması öğ
retmen meslektaşlarımız namına faydalı olacak
tır. Hürmetlerimle. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) 
sual soracağım. 

Bir 

BAŞKAN — Buyurun. 
EİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Bir li

se mezunu imtihan verecek, köy öğretmenliği 
hakkını kazanacak. 4 ay eğitime iştirak edecek, 
20 ay da öğretmenlik yapacak. Sonra istifa edin
ce bunların askerliği, durumu ne olacak? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSNÜ 
DÎKEÇLlGİL (Devamla) — Mehmet Özgüneş 
arkadaşımız «Açık kapı bırakmıyalım.» dedi. Ka
nun tetkik edilecek olursa orada görülür ki, lise 
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mezunu olup da öğretmen okulu imtihanını ve
renler bundan faydalanamaz. Vaktaki askerlik
ten önce öğretmen olarak tâyin edilecekler, aksi 
halde yok. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir sual daha var, buyurun Sa
yın Işık. 

FARUK IŞIK (Van) — Burada mecburi hiz
metten bahsediliyor. 4,5 yıl mecburi hizmete ta
bidir. Askerliğinde geçen 20-ay da mahsubedile-
cek midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSNÜ 
DİKEÇLÎGlL (Devamla) — Elbette öğretmen
lik yaptığına göre mecburi hizmete mahsubedile-
cektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Muh
terem arkadaşlarım, iki noktayı açıklamak için 
huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Birisi Sa
yın Komisyon Sözcüsünün kanun gecikmesin fik
ri. Bendenizin âcizane kanaatine göre, bu zihni
yet birçok kanunların Senatodan bazan eksik çık
masına sebeboluyor. Eğer bir kanunda eksik 
varsa, bir kanunda boşluk varsa, aman efendim 
bir an evvel çıksın diye, bu kanunu olduğu gibi 
çıkarmak hatalıdır. Şu halde benim kanaatime 
göre bu zihniyete itibar etmeye imkân yoktur. 

İkinci husus: Arz ettiğimiz iki önergedeki ta-
kibettiğiıniz fikir şudur: Birisini daha evvelki 
konuşmamda da uzun uzun arz ettim. 4 ay fiilî 
askerlik yapmadıkça bir kimsenin öğretmenliğe 
gitmemesinin faydaları vardır. Kötü niyetleri 
kapar. Ilastahane kapılarının aşınmasını önler. 
Ayrıca, cidden hakiki hasta olan kimse hiç asker
lik yapmadan bu memlekette yaşamak imkânına 
kavuşmaz. Askerlik yalnız bir vazife değil; aynı 
zamanda mukaddes bir vazifedir. Hiçbir arka
daşımızı bu vazifeden affetmeye Yüce Senato 
kendini salahiyetli görmemelidir. Şu halde bu 
fiilî 4 aylık askerlik müddeti kanaatimce mutla
ka konulmalıdır. Nitekim yedek subay öğretmen 
kanununda da bu husus vardı ve son derece mu
vaffak oldu. Hiç kimse ne tebdil hava aldı, ne 
de bir başka yere gitti. Bugün kanundaki bu 
hüküm asla bunu temin edemez. Çünkü askerî 
mevzuata göre alman 3 ay tebdil hava fiilen as
kerlik hizmetinden sayılır. Binaenaleyh bu ka
nundaki bu hüküm bunu temin edemez. 
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İkinci husus: Tayın bedeli mevzuuna gelince. 

daha evvel de arz ettiğim gün köyde çalışan öğ
retmenler zaten maaşlarına ilâveten 75 lira mü
dür ödeneği alacaktır. Çünkü birçok köylerde 
öğretmen tektir. Köyün lojmanı vardır, evi 
vardır, ucuzdur oturacak. Köy şartları içeri
sinde ıçok da'ha ucuz geçinmeye alışmıştır öğ
retmen. Yedek subay öğretmen tatbikatında 
gördük ki; köydeki şartlardan koparılıp şehi-
re gelen orada ev tatmak şehir şartları içinde 
çoluk çocuğunu geçindirmek mecburiyetinde 
kalan Öğretmenler borçlandılar. Bugün bun
ları söylemek istemiyordum, fakat açıklamak 
zorunda kaldım. Buraya tam 40 -öğretmen gel
di. Senatoya çıktılar Ve 3 tariesi igöz yaşları 
içinde dedi ki : «Ben bugün bulunduğum yer
den ayrılamıyorum, çünkü 'borçluyum. Ev ki
rası verdim, eşya aldım, çoluk çocuğuma sarf 
ettim, 'borçlandım.» 

Sayın komisyon sözcüsü diyor ki: «Şehrin
de 'birçok nimetleri vardır» Kime vardır bu 
nimetler 1 Parası olana vardır bu nimetler is
tanbul'da, Ankara'da, falan yerde 200 lira 
maaşla bulunmak demek o şehrin nimetlerine 
değil aksine külfetlerine katlanmak dlemektir. 
Bu öğretmen dengini yıkacak, çoluk çocukunu 
toplayacak şehre gelecektir. Asgari bir gece
konduda otursa yüz lira vermek zorunda kala
caktır. Bir naklin ne kadar güç olduğunu 
ancak nakledenler, bir yerden bir yere ev gö-
çürenler bilir. 

Binaenaleyh, ben ona kaaniim ki, ıgerek nö
bet hizmeti, gerek gece dersleri, gerekse aske
rî şartlar, (bu arkadaşların bir de tutup para 
meselesi işe girdiği zaman morallerini b ozacaK, 
bunları mağdur duruma sokacak ve göreceksi
niz ki, birçok müracaatlar olacaktır, öyle ise 
bunu istikbalde müracaatlar 'olunca, fertlerin 
morali bozulduktan sonra yapacağımıza bu
günden yapmakta (büyük faydalar vardır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 

Mulhterem arkadaşlarım, bu birinci maddede 
(bir gedik olduğu hakikaten aşikâr. Şöyle ki, 
öğretmen okulu mezunları -kaç yıllık olursa 
olsun - okudukları sürenin 1/5 misli hizmeti 
mecburiye yaparlar. Fakat, öğretmen okulu 
menşeli olmayıp da her hangi, diğer bir mek
tepten mezun olup, yüksek tahsili de olmadı

ğı takdirde, öğretmenlik imtihanı vermiş ve 
öğretmen olmuş kimselerin, bu kanunun şu 
maddesinden istifadeleri her (hangi (bir yan
lış harekete yol açabilir. 

Şöyle ki; bir lise mezununun imtihan ver
mek suretiyle ilkokul öğretmeni 'olduğunu dü
şünelim -ki bu şekilde lise mezunlarının öğ
retmen imtihanı 'vererek öğretmen olduğu da 
vâkıdır - bu askere alındığı takdirde 4 ay as
kerî eğitim gördükten sonra okuluna dönecek 
ve askerlik süresinin g'eri kalan kısmını da öğ
retmen olarak ikmal edecek. Bunu öğret in en 
olmak için imtihan vermiş ve öğretmen olmuş 
kimseler için böyle düşünmek haksızlık olur. 
Ama, birçok dürüst insanlar için de yanlış 
hareket edenler, kanunların gediklerinden ka
nunların noksanlarından istifade eden insan
lara da toplumumuzda ve bütün dünya toplum
larında tesadüf edilmektedir. Şimdi askerli
ğinin 4 ayını askerî eğitimde geçirip ondan 
geri kalanını öğretmen olarak ikmal ettikten 
sonra, bu şahıs meslekten istifa, ederse ve bu 
kötü misal birçok kimseler tarafından tecrübe 
edilmeye kalkışılırsa kanunun öğretmenler ile in 
(bahşetmek istediği güzlel ve yerinde bir hak 
suiistimale uğramış 'olacaktır. Onun için arka
daşlarımızın vermiş »oldukları, -1 nci maddeye 
ek olarak, vermiş oldukları - teklif hakikaten 
'yerindedir. Öğretmen okulu 'menşeli ol.mıvan-
ların, imtihanla öğretmenliğe alınanların bilfiil 
üç sene, beş sene, ki takrirde Savın Turflıangil 
dört sene olarak ifade etmiş, öğretmenlip'ini 
yapsın, -ondan sonra askerliğe alınsın... Böyle 
olursa, zaten meslekî meslek ittihaz etmiş olur, 
o insan. Ve meslekte kıdem almış olur; o kim
se devam eder mesleğe. İstifa dahi etse asker
liği (bitirdiği zaman hiçolmazsa öğretmenlik 
meslekine hizmetini de ifa etmiş 'olur ve 'böyle
likle bu kanundan istifade letm-ek yolu ile as
kerliğinin bir. kısmım öğretmen olarak geçir
dikten &'onra ayrılmak niyetinde olanları ön
lemiş oluruz. Bunun için bu noksanın nazarı 
itibara alınmasını istirham edeceğim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 

FİKRET TüRHANÖİL (Aydın) — Muhte
rem arkadaşlar, huzurunuzu tekrar işgal etti
ğim için özür dilerim. Hakikaten konunun 
ehemmiyeti tek cepheden çok mühimdir. Ma-
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iümuâliniz takririm üzerinde konulmaya çık
tım, Eskiden !biı* bedel müessesesi vardı. Be
del ödeyenlere de bedelci tâbiri kullanılırdı. 
.Bugün askerlik görevinin tamamım ordu için
di! yaptırımıyan bir istisnai maddeyi kabul 
etmek üzereyi/. Bunun hakkında yalnız öğret
men okulu menseli olanlar üzerinde bir endişe
miz yok. Bu, kanunun ruhu itibariyle, bu 
menşeden gelen ve kendisini bu dâvaya vak
fetmiş olan kişilere sâridir. Bizim takririmi
zin mahiyeti; öğretmen mektebi menşeli olma
yıp da öğretmenlik meslekine bedelcilikten is
tifade edebilmek gayesiyle geçerek 4 aylık bir 
talim ve terbiye ile vatan vazifesini ifa et
mek suretiyle, tüm vazifeyi ifa 'ütmek yolun
dan kaçmayı önlemek içindir. Bugün lise me
zunu olan kişilerin, ilkokul öğretmeni olma 
imtihîııııiH kazanmak suretiyle öğretmenliği 
ihraz ettiği anda ve tâyininden üç, ay sonra 
askere alınma kararı çıktığında, dört aylık 
•bir talim terbiyeden bakiye kalan iki yıllık 
müddetini öğretmen olarak ifa ettikten 
soımı o bakanlıktan istifa etmek suretiyle 
hu kanunun kalkanım, askerî vazifesini yapma
mak suretiyle kullanacağı endişesi üzerinde
yiz. Sayın komisyondan rica. ederiz; bir gün 
gelecektir, eğer hu mevzuatı koymazsak, Maarif 
Vekâletinin kapısı bütün lise mezunteırumı di-
lekçesiyle dolacak ve hepsi öğretmen olmak 
için müracaat edip, öğretmen olmak istiyeeek-
1 erdir. Bugün ilkokul öğretmeni on. bin nok
san ise, bir senede hu kadro iki, üç, misli ta
leple dolacaktır. Bütün liseyi bitirmiş üniver
siteye girc'iniyenler, ilk mercii burada arıya-
c aklar ve bu yola, gideceklerdir. Bugün öğ
retmen - 'asker ve dün lise mezunu - yedek su
bay arasındaki hareketler, cereyanlar, gençle
rin tavır ve hareketleri, istekleri hepimizin 
hatırlarmdadır. Şu hakte ilk yol bu olacaktır. 
Bizim arzumuz şu : tik öğretmen okulu men
seli olmayıp dışarıdan ilknıektep Öğretmenlik 
imtihanım, kazanarak öğretmenliği ihraz eden 
kişiler 4 yıl müddetle öğretmenlik yaptıktan 
sonra, askerliklerini ifa ederler dememizden 
murat; 4 yıl maarif ordusu bundan istifade, 
etsin içindir. Ondan sonra, kendileri askerliğe 
gittiğinde 4 aylık talim ve terbiyeye tabi olup 
ondan sonra 2 senelik müdetini öğretmenlik 
yapmak suretiyle geçirerek; bin netice öğret

menlik hizmetini (i seneye çıkarmak yoludur ve 
bu yol meseleyi frenler. 

Maruzatım, bundan ibarettir. Arkadaşları
mızın konuşmaları ve kanunun alelacele ivedilik 
ve öncelikle getirilip bir an önce çıkarılması 
gayreti karşısında biz kanunun daha fazla tet
kikine imkân bulamadık. .'Daha müdellel bir 
tadil teklifi veya, ek teklif hazırlıyamadık, 
özür dileriz. Ancak komisyona geri çevrilmesi 
ile bu noksanlığın kapatılması ileride doğacak 
bütün, -meseleleri halleder; maarif dâvasına, da 
bu yokla hizmet etmiş olur kanaatindeyiz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN -•- Sayın Haydar Tunckanat, 
.11 AYİ)Ali TÜNOKANAT (Tabiî Üye) 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, bu kanun 
lise mezunları ve diğer liste muadili mektep 
mezunu olanlarla öğretmen okulu mezunu 
olanlar arasında, büyük bir tefrik yaratmak
tadır. Birçoklarımızın malûmu olsa gerek, 
İngiltere'de papazlar harbe gitmedikleri için, 
muharebeye sokulmadıkları için, İlahiyat Fa
kültesine harb içerisinde müracaat edenlerin 
sayısı o kadar süratle "artmıştır ki, bunu önle
mek için bir tedbir de alamamışlar, nihayet har
bin bitmesini beklemek zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu kanunu okuduğumuz zamanda, birinci 
maddesinde; «1975 yılı sonuna kadar, son yok
lamalarda askerliklerine karar verilenlerden 
ilk öğretmen okulu mezunu olup, Millî Eğitim 
Bakanlığı kadrolarında ilkokul öğretmeni ola
rak çalışanlar» tâbiri 'kullanılmaktadır. Yani 
bu kanundan lise mezunu olup da Millî Eğitim 
Bakanlığının ayıracağı kurslarla, imtihanlardan 
ilkokul öğretmenliği vasfını kazananlar bun
dan istifade edem emektedirler. Bundan evvelki 
kanun, yani yedek: subay öğretmenliği ihdas 
eden kanun bambaşka şartlar içinde çıkmıştı. 
Millî Savunma Bakanlığının elinde yedek subay 
ihtiyacının üstünde lise (mezunu vardı. Bunları 
kadrolarda istihdam etmeye imkân yoktu. Ay
rıca yedek «subaylığını Ibitinmiş ve ihtiyata ay
rılmış yedek subayların da sayısı ordunun bir 
harp vukuunda istihdam edeceği miktarın çok 
üstünde idi. Bir harp olduğu zaman bu yedek 
subayların nerede ve nasıl istihdam edileceği 
bile 'bir mesele idi. Lise ve muadili okul mezun
larına yedek subaylık verilmesi devam edegel-
nıis olsaydı, ondan sonra, bunların harb içinde 
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nasıl askere alınacakları halledilmiş bir mesele 
değildi, büyük bir problemdi. Binaenaleyh; o 
zamanlar lise ve muadili okullardan mezun 
olanlardan yedek .subaylık halikı alınırken ev
velce bu hakkı iktisalbetmiş olanların yed eh 
subay öğretmen olarak kullanılması fikri bâzı 
arkadaşlarımız tarafından ileri sürüldü ve ka
bul edildi. Memlekete hayırlı olduğu kanaatin
deyiz. 

Şimdiki durum ve şartlar tamamen başkadır. 
'.Binaenaleyh, bu kanun zaten büyük bir tefrik 
yaratmaktadır. Lise mezunu olan er olarak 2-1 ay 
hizmetini yapacak; öğretmen okulu mezunu olan 
4 ay yapacak ve maaşını da alacak. Köy di; olan 
köyde, eğitim merkezinde olan da eğitim merke
zinde vazifesini yapacaktır. Askerlik' yapmıyaeak-
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca bir de bunlar
dan eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapanlara 
tayın bedeli verilmesi isteniyor. Bilmiyorum eği
tim merkezlerini ziyaret eden arkadaşlar var mı! 
Çok konforlu yerlerdir. Şehirde bulunanların el
bette nimetleri vardır. Fakat buna, mukabil lise 
mezunu olan arkadaşlar er olarak askerliklerini 
yapmaktadırlar. 15 lira maaşla yapmaktadırlar. 

Arkadaşlarım, memleketin ihtiyacıdır diye za
ten bir tefrik yapılmaktadır göz göre göre. Fakat 
arkasından bir tefrik daha, sehirdekilere 75 lira 
tayın bedeli. Köyde mahrumiyet vardır arkadaş
la]'. Su yok, yiyecek yok. çoluk çocuğuna mektep 
yok, karısına oturacak ov yok. Böyle köylerimiz 
yok mu arkadaşlar.'. Yedek subay öğretmenlerden 
köylere gidenleri dinledik, ne şartlar altında ça
lıştıklarını duyduk. Şu halde bu tefriki, bilhassa 
tayın bedeli tefrikini ilave etmek suretiyle işi bir 
çıkmaza sürüklemeydim.. Mâruzâtım bundan iba
rettir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - - Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ LÛ İTİM BAK ANT ÎBIIAHİM ÜK-

TLM (Bursa Milletvekili) — Muhterem Senato 
üyelerinin bu kanuna gösterdikleri ilgiden dola
yı teşekkür ederim. Arkadaşlarımız birtakım gö
rüşler getirdiler. Hakikaten bunlar üzerinde du
rabilir. Ancak takririn hedef tuttuğu konular as
lında bu kanunda öngörülmüştür. M" eh mel özgü-
nes arkadaşımızın ısrarla her şeyden evvel asker
liklerini yapsınlar, hiç değilse 4 aylık bir eğitini 
görsünler ondan sonra öğretmenlik yapsınlar ar
zusu kanunun 1 nci fıkrasında tamamen yerini 
bulmuş bulun maktadır. 

Şöyle ki : «4 ay süreli er temel ve ihtisas eği
timini ımitaakıp.» Demek ki, bu eğitimi almadık
ça öğretmen olarak Milli Lğitim Bakanlığı emri
ne1 verilememektedirler. Bu şekilde arkadaşımı
zın arzu ettiği cihet kanunun bu fıkrasında mün
demiç bulunuyor. 

(ieııe Mehmet Ozgünes arkadaşını; «Bu kanun 
iki rejim, meydana getiriyor.» Birisi, köyde bulu
nan öğretmenler, askerliklerini öğretmenlikle ge
çirenler, aynı zamanda yüz lira bir ilâve ödenek 
alacaklardır. Buna mukabil eğitim merkezlerinde 
çalışanlar tayın bedeli dahi almak hakkından 
mahrum bulunuyorlar. Bu bir adaletsizliktir.» 
diyorlar. 

Mehmet Özgüneş arkadaşım bilmiyorum yanı
lıyorlar mı.' Yüz lira kendilerine müdür ödeneği 
verilen öğretmenlerin sayısı son derece mahdut
tur. (Tuıkü, bu arkadaşların bir defa gidecekleri 
mekleplerde tek öğretmen olmıyaoaklardır, yüz
de 70 - 80 bunlar müdürü bulunan mekteplere 
gitmektedirler. O halde arkadaşımın dediği gibi 
böyle bir tefrik nıevzuııbahis değildir. 

İkincisi, farzımuhal böyle dahi olsa 4367 sayı
lı Kanun gereğince Maarif Bakanlığı emrine hiz
met için verilen İni öğretmenlere subay muamele
si yapmak hukukun mümkün değildir. Yani biz 
buraya bunu koysak dahi 4367 sayılı Kanunla 
çelişmeye düşeriz. Bu da bu kanunu değiştirmeyi 
zaruri kılar. 

Bunun yanı başında hakikaten bir konuda an
laşmak lâzımdır. Arkadaşlarımız, şehirdeki hayat 
şartları daha ağırdır, binaenaleyh daha masraflı

dır; daha çok para almasını gerektirirken daha 
az para vermek suretiyle aynı hizmeti eksik bedel
le gördürmekteyiz, buyuruyorlar. Ben kendileri
ne şunu temin edeyim; köyden şehire doğru <» 
kadar büyük akın vardır k i ; eğer bugün şehir
deki hizmetinin karşılığı olarak muayyen bir üc
ret miktarı kesilmek lüzumu ileri sürülürse ve 
böyle bir temel görüş hâkim kılınsa mahrumiyet 
bölgesinde çalışan memurlarımızın birçokları 
buna talip olurlardı. Demek ki; köyle şehirle 
arasındaki fark, köyün aleyhinedir. Ye oradaki 
insanlar daha az ücret almak suretiyle vazifele
rini şehirde geçirmeye razıdırlar. 

Fikri-1 Tıırhangil arkadaşımızın lise mezun
ları konusundaki endişelerini bendeniz varit gö
remiyorum. Bir defa öğretmen olmak istiyen li-
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se mezunlarının yüzde kaçı bu müsabaka imti
hanını kazanmaktadır?. Bunların ancak yüzde 
iki, âzami üçü kazanmaktadırlar. Kaldı ki, köy 
ilkokullarından mezun olanlar da mezun olduk
tan sonra derhal askere alınmamaktadırlar. Bun
lar Millî Savunma Bakanlığı ile Millî Eğitim 
Bakanlığı arasında bir anlaşma ile, 31 yaşına ka
dar, 30 yaşını ikmal edinceye kadar mektepte 
öğretmenlik etmektedirler. Ondan sonra askere 
alınmaktadırlar. Lise mezunu iken kurstan ge
çerek öğretmen olma hakkını kazananların da 
pekâlâ böyle benzeri bir anlaşma ile bir süre hiz
met ettikten sonra askere alınmaları yolu bulu
nacaktır. Bundan arkadaşımız emin olsunlar. Bi
naenaleyh bu da farklı bir rejim yaratacak mâ
nasına gelmemektedir. 

Bir kanunun ne kadar gayret edilirse edil
sin, önceden son derece mükemmel olması müm
kün değildii'. Muhterem heyetiniz, bilhassa Se
natonun Yüce Heyetini teşkil eden arkadaşla
rımızın uzun yıllık tecrübeleri göstermiştir İki, 
mahzurlar daha çok tatbikatta çıkmaktadır. 
Eğer tatbikatta çıkacak mahzurlar büyük olur
sa bunları izale etmekte mümkündür. Benim de 
temennim özelliğine ve müstaceliyetine binaen 
bu kanunun Yüksek Heyetiniz tarafından biran 
evvel kanunlaştırılması olacaktır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Balkan. Soru
lar var. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Za
bıtlara geçmesi için söylüyorum. Askerî mev
zuatımızda asker veya subay 3 ay tebdil hava 
alırsa bu askerliğinden sayılıyor. Askerî mev
zuatta bu hüküm vardır. Şimdi siz diyor musu
nuz ki, tebdili hava alsa dahi bunlar hariç tu
tulacaktır. Askerî mevzuata rağmen hariç tu
tulacaktır. Mutlaka 4 aylık eğitimi tam olarak 
yaptıktan sonra öğretmenliğe gidecek. Bu öyle 
mi olacak? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) —• Arzu buyurduğunuz husu
sa müspet cevap verecek durumda değilim. Di
ğer mevzuatı tetkik etmek lâzımdır, özür dile
rim. Şimdi kürsüden, derhal cevaplandıracak 
mahiyette değildir. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efen
dim, sayın sözcü, askerliğini yapmakta olan öğ
retmenlerin bu hizmetlerinin mecburi hizmet
ten sayılacağını bir soru üzerine söylediler. Za-
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bıtlara geçti. Tatbikatta zorluklar çıkar. Ba
kan olarak bu mevzuda görüşleri nedir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) —• Bu mecburi hizmet sayıl
mam. Bu bir askerlik hizmetidir. Millî eğitim 
sahasındaki boşluğu doldurmak üzere, hattâ bu 
kanun bir bakıma bir imtiyaz kanunudur. Sırf 
âmme hizmetini, kaçınılmaz, görülmesi mutla
ka gereken bir âmme hizmetini görmek üzere 
tanzim edilmiş bir kanundur. Bu kanuna göre 
mecburi hizmet sayılmaz efendim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkç.ine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, İ l l i sa
yılı Kanunun elimizdeki mevcut, üçüncü say
fa ve ikinci pragrafma okuduğumuz zaman, 
tetkikinden de anlaşıldığı veçhile «öğretmenlik 
yapmak istemiyenlerle, öğretmenlik hizmetleri 
sırasında usule göre öğretmenlik mesleki ile 
ilişikleri kesilenler, geri kalan hizmetlerini er 
olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilir. 
Bunların maaşları kesilir.» şimdi bir öğretmen 
4 ay gitti, temel eğitimi gördü. Eğer 10 ay öğ
retmenlik yaparsa, kanundan anlaşılacağı veç
hile geri kalan 10 aymada askerlik yapacaktır. 
Çünkü maddede geri kalan müddetini 'tamamlar 
diyor. Geri kalan müddeti tam 20 ay oldu. 20 ay 
bir gün sonra adam tuttu Vekâlete «ben istifa 
ediyorum, çekiliyorum», dedi. Bu kanuna göre 
askerlik müddetini doldurmuş oldu. Burada ne 
oluyor? Bir tarafta parasız askerlik yapılıyor, 
öbür tarafta paralı askerlik. Bir lise mezunu 
fiilen askerlik yapıyor, öğretmen olduğunu ka
bul etmiyelim. öbür taraftan da öğretmen oku
lundan mezun olan her hangi bir kimse kanu
nun bu hükmünden faydalanmak suretiyle as
kerliğini maaşlı yapacak ve askerliği bittikten 
sonra öğretmenlikle ilişiğini kesecek. O zaman 
buradaki hüküm ne olacak? Demek ki, burada 
bir nevi askerlikte zümre farkı oluyor. Bu bir 
nevi imtiyaz oluyor. Halbuki imtiyazlı devirler 
ben zannediyorum ki, çok geride kaldı. Halbu
ki biz şimdi bu Senatoda imtiyazlı devir ya
ratıyoruz. 

Bu itibarla komisyondan ricamız, bil
hassa bu fıkrayı geri alsınlar, tetkik etsinler. 
Hiç olmazsa bu imtiyazın ortadan kalkmasını 
diliyoruz. Saygılarımla, 
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BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten ehemmiyetine 
binaen hassasiyetle şu kanun üzerinde durul
duğu için ben de kendi fikirlerimi bu yeşile 
ile arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. Benim söyliyeeeğimi Vekil Bey ben
den cvyel şu kürsüde gayet güzel izah ettiler. 
Aynen dediler ki, «bu kanun biraz da imtiyaz 
sağhyan bir kanundur» .. Ben de netice itibariy
le bunu söyliyeeeğim, arkadaşlar ve bir imtiya
zın aleyhinde olduğumu ifade edeyim. Vekil 
Bey huzurunuzda söylediler; «bir imtiyaz ve
ren kanun» o halde biz bir imtiyaz kanunumu 
çıkarıyoruz arkadaşlar? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — Hizmete imtiyaz, 
âmme hizmeti için. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Âmme hizmeti dahi olsa her birinin diğerine na
zaran kıymeti vardır, ehemmiyeti vardır. Bu 
şekilde bir imtiyaz, o şekilde dahi olsa bilmiyo
rum sizlere nasıl munis gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu insanlar bu müd
det içinde maaş alacak, emsalleri alamıyacak; ya
ni ne olacak! Bir meslek mektebi mezunu lise 
ayarında memuriyetinden kat'ı alâka eyliyecek, 
çoluğundan, çocuğundan ayrılacak, nefer olarak 
gidip askerliğini yapacaktır. Hiçbir imtiyaz, hiç
bir maaş yok. Onun çoluğunun çocuğunun ne 
çekeceğini, ne ile geçineceğini düşünmüyoruz. 
öğretmen ne ile geçinecek diyoruz. Öğretmen ne 
ile geçinecek, bunu düşünelim; fakat diğer mes
lek mektebi mezunları ve lise mezunu olup da 
memuriyete girenler askere nefer olarak gittiğin
de bunların çoluğu, çocuğu ne ile geçinecek? Bu
nu da sizler veya bizler düşünmek mecburiyetin
de değil miyiz? Niçin birini diğerine tercih edi
yoruz? 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Onlar lise mezunu... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Beyefendi biraz sonra siz teşrif ederek konuşur
sunuz. Ben sizi kemali sükûnetle dinledim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, cevap ver
meyin. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Size değil arkadaşıma söylüyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
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Ama, lütuf buyurun konuşmama müsaade edin, 
beni işgal etmeyin. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, daha ileri gidiyoruz. Ne 
yapıyoruz? «Mecburi hizmetlerine sayılır.» diyo
ruz. öbürleri nefer olarak çalıştığı için mecburi 
hizmetleri bahis mevzuu değildir ve evleviyetle 
sayılmaz. Onlar gider 24 ay askerlik yapar, mec
buri hizmete sayılmaz. Bunlar gider 24 ay as
kerlik yapar 4 ay dışarda kalır. 20 ayı mecburi 
hizmete sayılır. Bizim kanun anlayışımız bu mu
dur muhterem arkadaşlar? Daha ileri gidiyoruz, 
bunların bu müddet zarfında aldığı maaş azdır, 
tayın bedeli verelim, şunu, bunu verelim diyoruz. 
Elimizden gelirse daha neler verelim. Muhterem 
Maliye Vekilimiz burada, Maliye vermeye muk
tedir mi, bilmiyorum. 

Efendim askerlik yönünden; ben askerlikten 
o kadar anlamam, nihayet yedek subaylık yap
tım. Nazarı dikkatimi celbeden husus şu: Dört 
aylık eğitime tabi tutuyoruz ve öbür tarafını öğ
retmen olarak çalışır diyoruz. Kâfi ve vâki te
lâkki ediyoruz. Askerliği dört ayda öğrenmek o 
kadar kolaysa, içimizde asker çok, niçin diğerle
rine 24 ay askerlik yaptırıyoruz da ve ancak sen 
24 ayda öğrenebilirsin bu mesleği eliyoruz? 
Hattâ bugün askerlik ileri derecede bir ihtisas 
mevzuu olmuştur, yeni çıkan âletlerle, şunlarla 
bunlarla bunun öğrenilmesi zordur diyoruz. Bun
lara geliyoruz; ilkokul öğretmeni olarak neşet 
eden bu kimseler 4 ayda bu işi yapar diyoruz. 
Ayrı bir veçhe veriyoruz. Eğer 4 ayda öğrenili-
yorsa müsaade buyurulsun, diğerleri de 4 ayda 
öğrensinler. 

Yalnız öğretme kabiliyetini bunlara hasr ve 
tahsis etmek mümkün değil gibi geliyor bana. Ya 
onları indirelim, ya bunları yukarı çıkaralım. 
Eğer bununla gaye öğretime hizmetse, bu yolla, 
bu anlayış ve zihniyetle öğretime hizmet müm
kün olacak mı, bilmiyorum. Bana öyle geliyor 
ki muhalle uğraşıyoruz. Bu kadar kısa bir dev
re içinde birkaç bin insanı öğretim kadrosuna al
makla koskoca Türkiye'nin eğitim ve öğretim dâ
vasını halledeceğimizi ümidediyor muyuz? 
Ben zannetmiyorum. Burada Millî Eğitim Büt
çesi konuşulurken 10 binlerin üstünde rakam 
karşımıza çıktı. Şu kadar öğretmene ihtiyacı
mız var, gelecek sene şu "kadar olacak, öbür 
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sene bu kadar olacak; yılda şu kadar çıkmazsa, 
§ıı kadar sene sonunda şu neticeye ulaşamaz
sak bu işi önliyemeyiz, yolundaki rakamları, bu 
astronomik rakamları şimdi hatırlıyorum. Ve 
böyle palyatif tedbirle bu işi halledeceğimizi 
ümidetmek muhal gibi geliyor bana. 

Sonra burada bir mesele bahis mevzuu ol
du. Sayın Vekil Beye Sayın Özgüneş dediler ki: 
«4 ;ay talim «süresi içinde tebdili havalı olursa, 
bu da sayılacak mı » Bu 'suale «Bu bir kanun 
mevızuu, bir ihtisas işidir, cevap verenıiyece-
ğim peşinen» diye Vekil Bey cevap verdiler. 
Ben dikkatle bu fıkrayı okudum. Aynen şunu 
diyor arkadaşlar: «4 ay süreli temel ve ihtisas 
eğitimi süresi içinde» yani eğitim süresi bilfiil 
dört aydır demiyor. «Bilfiil dört ay eğitim yap
mak» demek başka, «dört aylık eğitim süresi » 
demek başka. O halde, dört aylık eğitim süresi 
katı olarak önü, nihayeti belli olan bir süre, 
İsterse iki ay, isterse üç ay tebdili havalı gitsin, 
dört aylık süreyi tamamlaımıştır. Bir ay da eği
tim yapmıştır; ne âlâ, bizim öğretmenimiz as
kerliği de öğrendi, tamam. Dört 'ayın sonunda 
öğretmen olarak gidecek. Şimdi, biraz da böy
lece askerlik 'öğrenmesine, ilerde vatan için mec
bur olduğu bilgileri öğrenmesine bu bakımdan 
da ehemmiyet vermiyor ve hürmet etmiyoruz 
gibi geliyor 'bendenize. 

Netice efendim lise mezunu derecesinde tah
sil yapan ilkokul öğretmenleri, lise mezunları 
ve lise tahsili ayarındaki mektep mezunları 
veya muhtelif meslek okulu •mezunlarına tercih 
ediliyor. Yalnız ve yalnız öğretime hizmet için. 
Öğretime hizmeti takdir ediyoruz. Öğretim 
dâvasının bu memlekette halledilmesini canı 
gönülden istiyoruz. Vatandaşların % 40 ınııı 
okuma - yazma bildiğini ve % 60 inin bilmedi
ğini kabul ettiğimizde memlekette okuma - yaz
ma bilenin ne kadar az olduğunu ve bunun için 
bu meseleye ne kadar ehemmiyet verildiğini 
müdrikiz. Ama, görüyoruz ki ; bu kadar bir 
fayda için hizmete matuf şu kanunu huzuru
nuza getirirken Sayın Hükümet, bunun tevlide-
deceği büyük mahzurları, reaksiyonları, hak
sızlıkları önlemeden bunları kaale almadan. 
uzun uzun düşünmeden, taşınmadan getirmiştir. 
Bu kadar eksikle ve teemmül edilmeden getiril
diği için, bir çok hatalar yarın bizi tazyik ede
cek ve buradan bir 2 nci, bir 3 ncü kanun çıka
rarak 'bu haksız ve yensiz işlerin 'düzeltilmesine 
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gayret sarfedilecek ve *bu haksızlıklardan do
layı bizim de biraz pişman olacağımızı şimdi
den görür gibi oluyorum. Ben hakikaten şu 
mühim mevzuda Hükümetin çok dalıa etraflı 
bir şekilde düşünerek bu büyük mahzurları iza
leye matuf yeni gayretler içinde esaslı bir ka
nunla huzurunuza gelmesini bekliyorum. Bu 
bakımdan kanunu ınüsbet mütalâa edemiyorum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem. Senatörler, 'müzakere sırasında bir 
imtiyazdan bahsedildi. Bu imtiyaz bir mesle-
ke midin bir hizmete midir hususunda bâzı ih
tilâflar husule geldiği için, bendeniz müzakere 
ettiğiniz maddeyi bu açıdan tetkik ettim. Kendi 
görüşlerimi arz edeceğim. 

Şimdi, maalesef 1 nci madde hukukî mantık 
silsilesinden biraz mahrum gibi gözükmekte
dir. Kabul ettiğimiz ana kaide nedir? Orta 
tahsil yapanlar er olarak askerliklerini yapa
caklardır. Bugün kabul ettiğimiz ana pren
sip budur. Fakat memlekette öğretmene ihti
yaç olduğu da muhakkaktır. Bir kalkınma dev
resine girmişiz, öğretmenliğe itibar az. Hem 
teşvik 'etmek, hem de tatmin etmek ve bu su
retle maarifte hizmet edecek kimseleri artır
mak bakımından bir çabanın içinde olduğu
muz da muhakkaktır. Hükümet böyle bir arzu 
ile şu kanunu hazırlamış, bunu bir istisna ola
rak kabul edelim demiş. Şimdi bu istisna na
sıl olacak? Demek oluyor k i ; orta tahsili ya
panlar, er olarak hizmet görecek; fakat maa
rif hizmetine kuvvet celbine uğraşıyoruz. Bu 
sefer bunun istisnası muallimlerdir. Onlar 
istisnadır denebilir. Yani, demin Vekil Bey
den bir arkadaşımız sual sordu. İmtiyaz bir 
grupa, bir zümreye değil, bir mesleke değil, 
hizmetedir dendi. Bu «hizmetedir» sözü doğru
dur. Fakat hizmete imtiyazın verilmesi, hizmet 
görenlerin bu haktan istifade etmesi ile müm
kün olur. Ne diyoruz, biz? «Muallim merke
binden mezun ise bu hakkı alır. Ama, muallim
lik yapıyor, o mesleke girmiş, fakat, liseden 
mezun olarak muallim olmuşsa, onlar bu hak
tan. istifade etmez» diyoruz. D-ernek ki ; verdi
ğiniz cevapla, getirdiğimiz madde arasında fark 
vardır. Burad'a imtiyaz maalesef mesleke de
ğil bir zümreye tanınmıştır. Muallimliğe kabul 
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etmek suretiyle, ihtisasını kabul ediyoruz. 
Muallimi meslekî bakımdan imtihan ediyoruz. 
Sen muallim oldun gel okut diyoruz, çocukla
rımızı teslim ediyoruz, artık o muallimdir. îgte 
bunları tatmin etmeye uğraşmaklığımız lâzım
dır. îki arkadaş gelmiş, birisi muallim mekte- i 
binden, birisi liseden; imtihan vermiş, hüsnüni
yetle işe başlıyor. Şimdi, sen maaşlı askerlik 
yapacaksın, sen maaşsız... Burada hukukun 
umumi prensiplerine yine bir riayetsizlik ya
pıyoruz. Her şeyden evvel hüsnüniyet asıldır. I 
Yani şu adam samimî olarak mesleke muallim 
olarak girmiştir. Bunu kabul etmeye mecbu
ruz. Askerden kaçayım diye girdi falan; yok 
böyle bir şey. Bu sûbut bulduğu takdirde ona 
göre bir müeyyide konur. 

Şimdi netice itibariyle sözlerimi şöyle hu
lâsa etmek istiyorum : Muallimlik yapanlara, 
maaşlı askerliği tanımak doğru olur. Lise me
zunudur, ticaret okulu mezunudur diye bir 
tefrik yapmak hukuk mantığına uygun düş
mez. Maarif hizmetine kuvvet celbi için şu is
tisnayı kabul ediyoruz. Binaenaleyh o hizmeti i 
görenler bu haktan müsavi olarak istifade et- j 
m elidir. Diyelim ki, bunun suiistimale müsait i 
tarafı vardır, doğrudur. Hakikaten askerlik 
çağma yaklaştığı bir sırada derhal bir inıt-i-
hana girer mesleke başlıyahilir. Bunun da ayrı j 
bir -müeyyide ile önüne geçmek mümkün. «Bu i 
kanundan istifade edenler şu kadar yıl ter- J 
histen sonra öğretmenlik yapmaya mecburdur,» 
deriz, bu mahzuru da bertaraf ederiz. Netice 
itibariyle bir meslek içerisinde hakikaten bir 
zümreye imtiyaz tanır gibi gözüken şu kanunun. 
cok rica ediyorum, komisyon geri alsın, askere 
çağrıldığı zaman muallimlik hizrıvetini gören 
ve ona o hak verilmiş oran kimse şu kanundan 
istiafde etsin. Suiistimal yolu ile buraya gel
me olabilir gibi bir şey akla gelebilir. Bunu 
önlemek için de maaşlı olarak bundan istifade 
edenlere şu kadar yıl mecburi hizmet konmak 
suretiyle bu mahzuru da bertaraf ederiz ve bu 
suretle hizmete imtiyaz tanıdı sözünün madde
de yen de bulunmuş olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Ba§kan, sayın arkadaşlarım, evvelâ ben şu im
tiyaz meselesine dokunmak istiyorum. Sayın 
Vekil «imtiyaz» dedikleri zaman, biz bunu sa- J 
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hıslara ve mesleklere imtiyaz olarak almadık. 
Vekil bey de, öyle tahmin ediyorum ki, bunu 
şahıslara veya mesleke imtiyaz olarak kullan
mamış tur. Buradaki imtiyaz eğitime imtiyazdır, 
meşrudur. Sosyal ihtiyaçlar sosyal organları 
doğurur. 

Bugün memlekette yüzelli yıldanberi bütün 
çabalara rağmen tahakkuk etmemiş 'bir ilköğ
retim seferberliği vardır. Bu ilköğretimi sefer
berliğini tahakkuk ettirebilmek için üç yol var
dır kanaatimce. Birincisi, bu işi mükellefiyet 
ile halletmek, ikincisi, eğitim vergisi koymak, 
milletten alman bol eğitim vergisi ile öğretmen
lere daha çok maaş vermek ve böylelikle çok 
kitleyi öğretmenliğe çekmek mümkün olacaktın-. 
Üçüncüsü, bu ikisini karıştırmak, işte bugün 
Hükümetin getirdiği bu teklif, bu ikisini karış
tıran, memleketin şartlarına son derece ve şu 
uzun zamandan beri tahakkuk ettiremediğimiz 
ilköğretim seferberliğini biran evvel başarmak 
hedefini güden isabetli bir kanundur. Burada 
fertlere imtiyaz yok, (burada mesleke de imti
yaz yok. îstiyen fert için ilköğretmen okulla
rının kapısı açık, istiyenler için bütün öğret
menlikler açıktır. Sosyal ihtiyacın mevcudol-
duğu anda sosyal organdan çekilenleyiz. Sayın 
sınıf arkadaşım Kalpaklıoğlu (bilirler ki, 2 ııei 
devrede beraber yaptığımız 3 aylık kampımız 
6 aya sayılmaştır. 3 ay askerlik yapmakla biz, 
3 ay beraber kamp yaptık 6 ay askerlikten sa
yıldı. Bu o zaman imtiyaz deği mi idi ? Biz yüz
lerce kimse bunu yaptık. Meselâ, o zaman im
tiyaz bu idi. Üniversite ve lise mezunu memle
kette azdı. Bir an evvel askerlik müddetini bu 
şahıslar için kısaltmak ve bunları memleketin 
diğer sahalarında istifade edecek şekle sokmak 
zaruri idi, o zaman öyle yaptık. Nitekim lise 
mezunlarınım sayısı arttıkça, üniversite mezun
larının sayısı arttıkça bu husus tamamen orta
dan kaldırıldı. Bugün lise mezunu da, üniver
site mezunu da, ilkokul mezunu da bu 'memle
kette tam olarak iki yıl askerlik yapar. Ama, 
sittin sene bu usule devam etsek; ilköğretim 
seferberliğini tahakkuk ettiremiyeceğimiz için
dir ki, bugün eğitim namına, bir fedakârlık 
yapıyoruz, askerlikten bir fedakârlık yapıyo
ruz. Ve 'böylelikle bunların yirmi aylarını öğ
retmenlikte geçlriyorıu. Peki bu fertlere bâzı 
imkânlar sağlar mı? Evet sağlar 'ama, unutmı-
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yalmı ki, arkadaşlarım bugün çok söylenen bir 
sözdür; «köyde mezarı bulunan yegâne münev
ver ilköğretmen okulu 'mezunudur.» Nahiye 
müdürü dahi nahiyeye gider orada durur. Ama 
ilköğretmen okulu mezunudur, Türkiyenin en 
ücra. köylerine kadar gider ve tekrar edeyim 
köyde mezarı 'bulunan yegâne münevver ilköğ
retmen okulu mezunudur. Binaenaleyh onlar 
için de bu kadarcık imkânı çok görmemek za
ruridir zannederim. Şu halde buna bir imtiyaz 
kanunundan daha çok bir fedakârlık kanunu, 
Türk milletinin eğitimi adına yaptığı bir feda
kârlık kanunu demek daiha doğru olur kana
atindeyim. Fertlere ve asla zümrelere bir im
tiyaz yoktur. Sadece eğitime imtiyaz vardır. 

Efendim, Sayın Haydar Tunçkanat /arka
daşım ve Kalpaldıoğlu arkadaşım bu tayın be
deli meselesine dokundu. Başınızı ağrıtmazsam 
bir defa daha kısaca arz etmek isterim. Her 
ikisi de dediler İri, bunlara bir de tayın bedeli 
teklif ediliyor Eğer hafızam beni yanıltmıyor
sa, Iben Iböyle ibir şey söylemedim. Ben bütün 
öğretmen okulu mezunlarına, birer tayın bedeli 
verelim demedim. Ben 'dedim 'ki; 'bugün köy
lerimizin çok büyük bir kısmında Sayın Vekil 
bey de benden iyi bilirler, köylerimizin çok bü
yük bir kısmında tek öğretmen vardır. Ancak 
mahdut sayıdaki köylerde 2 veya 3 öğretmen 
vardır, öyle ise bunlar oraya gittikleri zaman 
222 sayılı Kanun gereğince 75 lira müdürlük 
ödeneği alacaklardır. Dört ay da tatillerini ya
pacaklardır. İki ayı mutlak olmak üzere nöbet 
yok, gece dersi yok. Binaenaleyh, bu iki arkadaşın 
demek istediklerini kabul ecliyorum. Lise me
zunlarına nazaran öğretmenlere bir takım avan
tajlar sağlanıyor. Ama bu avantaj sağladığı
mız insanları İkiye ayırıyoruz. Bir ıkısmını bu 
memleketin evlâtlarına, er evlatlaiv.ua okuma -
yazma öğrenmek için gönderiyoruz. Çok mu
kaddes 'bir vazifedir. Ama onları (bir takım 
mahrumiyetlere «okuyoruz. Öbür taraftan köy
de kalan arkadaşlar onlara nazaran daha avan
tajlı oluyor. Ben korkuyorum ki, okuma - yaz
ma okullarına giden bu öğretmenler kendilerini 
mağdur hissedecekler, moralleri bozulacaktır. 
Hattâ bir çok kimseler (Yedek subay öğret
menlik müessesesinde bu fiilen olmuştur. Ben 
yedek subay öğretmenleri tek tek dolaştım. 
Bunun için biliyorum.) Ellerinden geldiği ka
dar oradan çekilecekler. Okuma - yazma Oikul-

larıııa gitmemenin yollarını arayacaklar. Böy
lelikle daha kaliteli öğretmenlerin okuma - yaz
ma okullarına gitmesi korkuyorum ki önlenmiş 
olacaktır. Binaenaleyh benim sadece okuma-
yazma okullarında görev alacak şehir şartları 
içerisine girecek kimseler için teklif ettiğim 
tayın bedelidir. 

Efendim Sayın Vekil Bey dediler ki, köyler
den şehirlere doğru büyük akın vardır. Bâzı öğ
retmenler şehire gelmek isterler, gelsinler. Ama 
unutmıyalım ki, bu devamlı geliştir. Biz yirmi ay 
için alacağız bunu. Diyeceğiz ki, köy öğretmenine, 
yirmi ay geleceksin, okuma-yazma okullarında ça
lışacaksın, ondan sonra tekrar yine köye gidecek
sin. Unutmıyalım, atalar közüdür. «İki göç bir 
yangına bedeldir.:> Binaenaleyh buraya gelen öğ
retmenler maddi bakımdan çok mağdur olacak
lardır. Teklif ettiğim tayın bedeli bunun içindir. 
Hiçolmazsa bu mağduriyet önlensin de buraya 
karşı bir isteksizlik olmasın. 

Efendim, dört ayın fiilî yapılması meselesine 
gelince : Asker arkadaşlarımın hepsi bilirler ki, 
askerlikte üç ay tebdili hava fiilî hizmetten sayı
lır. Yani dört ay içinde üç. ay tedbili hava alsa, bu 
kanun muvacehesinden dört ay fiilen er eğitimini 
yapmış sayılır. Ve ondan sonra da köye öğretmen
liğe gider. Kabul buyurursunuz ki, 4 ay artık as
garinin asgarisidir. Bundan daha az bir askerlik 
olama/, yoktur. Şimdi biz bunu tebdili hava ile 
daha aşağı iudirirsek, unutmıyalım, bu müddet 
zarfında alınacak şahısların sayısı 40 bine yükse
lecektir. 40 bin kişi 4 ay sadece askerlik görecek, 
bunların içinden bir kısmı da - sayıları pek fazla 
olmamakla beraber - bu askerliği 4 ay dahi yap
mamış. olacak, halbuki buraya sadece «fiilî» ke
limesini eklemek suretiyle biz şu kapıyı kapatmış 
oluruz. 

Efendim, acaba bu kanun açık kapılar bıra
kıyor mu'?. Eğer ilköğretmen okulu mezunları den
memiş olsaydı, şahsan bu kanuna kırmızı oy vere
cektim. Çünkü o zaman ortaokul mezunu gelecek, 
üç ay kurs görecek, gelecek'ilkokul öğretmeniyim 
diye askerliği 4 ay yapıp gidecekti Halbuki, bu 
kanunu hazırlıyanlar, çok teşekküre şayandır ki> 

bu kapıyı tamamen tıkamışlar ve meseleyi ilköğ
retmen okulu mezunlarına vermişlerdir. Ancak 
yine de küçük bir kapı açıktır. Lise mezunları 
malûmunuz 4 tane dersin muadeletini vermek su
retiyle ilköğretmen okulu mezunu sayılırlar. Şu 
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: halde lise mezunlarından bâzıları liseyi bitirir bi
tirmez dört dersten imtihana girmek suretiyle 
öğretmen okulu mezunu hakkını da alırlar. On
dan sonra bu haktan faydalanmaya doğru gider
ler. Vekâlet yine buraya bir mâni koymuş, yarı 
bir mâni. Diyor ki; «Maarif Vekâletinin kadro
larında fiilen öğretmen olanlar» Şu duruma göre 
bu lise mezunu evvelâ müracaat edecek, Maarif 
Vekâletinin kadrosunda fiilen öğretmenliğe bağ
lıyacak, ondan sonra bu haktan faydalanacak. 
Eminim ki, Sayın Vekil Bey buna ait Tüzük ya
pılırken veya tatbikatta bu gibileri bir, iki sene 
evvelâ öğretmenlik yaptıktan sonra bu vazifeye 
gönderilecek olurlarsa, bundan sonraki kötü ni
yetlerin önünü tamamen tıkamış olurlar ve böy
lelikle bu kanunda bu bakımdan hiçbir açık kal
maz. Sadece iki mesele kalır. Bunlardan birincisi, 
okuma - yazma okullarına gidenlerin diğer arka
daşlara nazaran mağduriyet durumu. İkincisi şu 
dört ay askerliği kanaatimce, fiilen ve mutlaka 
yapmaları zaruretidir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın iskender Cenap Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, elimizde
ki kanun teklifi kanunlaştığı takdirde bir zümre
ye imtiyaz mı tanınacak; böylelikle haksız bir 
muamele mi yapılmış olacak, endişesinde olan ar
kadaşlarımın adalet ve müsavat duygu ve düşün
celerine büyük ölçüde hürmetim vardır. Ancak 
muhterem arkadaşlarıma şu noktayı hatırlatayım 
ki, değil Türkiye'nin, dünyanın hiçbir yerinde ilk
okul-öğretmenlerinin mahrumiyet ve fedakârlık 
içinde çırpındıkları, ve yaptıkları çalışma, başka 
mesleklerde raslanamaz, görülemez. Bu kanun 
bir zümreye imtiyaz tanımıyor arkadaşlar. Bu 
kanun belki küçük bir başlangıç; .-.-ima memleketi
mizde ıstırabını çektiğimiz bütün müesseselerimi
zin işlemez oluşu, insan gücümüzün gerçek değe
rini bulamayışı, daha kesin ve daha kısa ifadesiy
le,, gereken ihtiyaçlara göre insan yetiştiremememi-
zin giderilmesinde, karınca kararınca bir rol oynı-
yacaktır. İlkokul öğretmeninin mesleki icabı yaşa
dığı hayat, katlandığı mahrumiyet, gösterdiği fe
dakârlık, göz önüne alınırsa ve bilhassa yaşadığı 
muhit düşünülürse; ben memleketin her okulun
dan mezun olan gence karşı gönlümde sevgi ve 
hürmet taşırım. Ama, bir öğretmen okulu mezu
nunun çalıştığı muhitteki hayat şartları düşünü
lürse; gerçekten diğerleriyle mukayese kabul et
mez arkadaşlar. 
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Sabahleyin otomobille, o da yolu düzgünse, 

gittiğimiz köyden akşam üstü Allaha ısmarla
dık diye ayrıldığımız zaman; arkamızda kalan 
münevver kişi hayatını o köye vakfediyor, ge
cesini, gündüzünü orada geçiriyor. Türkiye'de 
öyle köyler vardır ki, 15 günde, ayda,hattâ üç 
ayda gazete dahi gitmez ve okuyamaz. Ve bir 
köy öğretmeni köye tâyin edildiği zaman 10 se
neye yakın hizmet gördükten son'ra askere gi
der. Ve bu arkadaş yalnız erkek de değildir, ka
dındır, tek başına yaşıyamaz, bir yuva kurar ve 
10 sene içersinde çoluk çocuğa karışır. Fakat 
muhterem arkadaşlar, bir lise mezunu istikbali 
için atacağı büyük adımın daha yarısını atmış
tır. O istikbâl beklemektedir, Avrupa imtiha
nına girecektir. Amerika imtihanına girecektir. 
önünde birçok yüksek okullar vardır, açıktır, 
onlara gidecektir. Ve istikbâlde daha parlak, 
daha imkânlara sahip zirvelere ulaştıracaktır. 
Onun için, onun hayatı ile ilkokul öğretmeninin 
hayatını mukayese etmek muhal olur. İşte böy
lece evlenmiş, çoluğa, çocuğa karışmış ve 10 se
ne sonra da askere gelmiş olan bir öğretmenin, 
parasız, pulsuz, zaten köyde aldığı para ile kıt 
kanaat bir ay geçinebilen öğretmenin, karısını, 
çoluğunu, çocuğunu bırakarak askere geldiği 
zaman 10 parasız çoluğunu, çocuğunu düşün
mekle geçireceği askerlik müddetinde, ister 
4 ay ister 40 ay da askerlik yapsa; bu öğretme
nin faydalı olabileceği ve kendisinin de eğitim
den faydalanacağı fazlaca düşünülemez. Bu
nun güzel misalini Sayın Mehmet özgüneş arka-
şımız verdi. 

Bu sene ve geçen sene köy öğretmenlerinden 
ilkokul öğretmenlerinden bu dert için gelipte 
başvuran arkadaşlarla temas edenleriniz var
sa, hakikaten bunların içler acısı yarasına mer
hem olmamak, bunu esirgemek akla hayale sığ
maz arkadaşlarım. 

Bizim dâvamız; bir meslek sahibini veyahut 
da o meslek sahiplerini şu veya bu şekilde diğer
lerinden farklı ve imtiyazlı kılmak değil, fakat 
memleketin realiteleri göz önüne alınınca, Tür
kiye'nin geri kalmış olmasında en başta rol oy-
nıyan cehalet olduğunu hepimiz ifade edip du
rurken, köy öğretmenine askerlik eğitim göre
vini ifa ettikten sonra köye gidip öğretmen ola
rak askerliğine devam etmesini çok görmemiz 
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insafsızlık olur. Ve bir imtiyaz asla olmaz ka
nısındayım. 

Muhterem arkadaşlar, bir misal vereceğim : 
Bir zamanlar erkek sanat enstitülerine talebe 
bulunamazdı ve o zamanlar memleketimizde sa
nayi hayatı gelişmemişti. Bu mekteplere talebe1 

bulabilmek için başta müdürleri ve öğretmenleri, 
olduğu halde vilâyetlerin veya kazaların nahiye
leri tek tek gezilir, orada mektebin propagan
dası yapılırdı. Ve böylelikle talebe kayıt edil
mek istenirdi. Ama sonradan iş hayatı acildi, 
hakikaten sanat enstitüsü mezunları olanlar si
mit satmak, ayakkabı boyamak gibi meslekle
ri ile ve yetişmesi ile hiçbir alâkası olmıyan 
işlerden kurtulur mesleklerinin icabı olarak fab
rikalarda, iş yerlerinde iş bulur hale geldik
ten sonra bu mekteplere öyle bir izdiham ol
du ki; liseden sanat enstitülerine talebe kaydol
maya başlamışdı. İlimdi bunun gibi biz bir ta
raftan ilkokul öğretmeni diye çırpınıyoruz, dik
kat buyurursanız, üniversitelerin kayıt zama
nında, üniversiteye kayıt olamadıkları için bü
yük şehirlerin; (bulvarlarını dolduran gençler, 
o sene üniversiteye giremediği halde boşta ka
lıyor; fakat hiç, birinin öğretmenliğe gitmesi ak
lına gelmiyor. Bu mesleki cazip kılmak mec
buriyetindeyiz, bu mesleki cazip kılmak için 
bâzı imtiyazlar tanımamız lâzımdır. Biz bunu 
başka mesleklerdede tanıyoruz ve tanımaya 
mecburuz. Hiçbir zaman bu, meslek içinde bu-
lunmıyanlara karşı bir imtiyaz olarak, kayır
ma olarak kabul edilmemelidir. Eğer biz mem
leketimizi gerçek değerde insanlarla bezemek 
arzusunda isek maarif dâvası üzerine ciddiyet
le eğilmek mecburiyetindeyiz. Şu küçük kanun 
teklifinden başlayıp daha birçok maarife fayda
lı olabilecek tekliflerle gelmemiz gerekir. Eğer 
burada öğretmen okulları mezunları ile aynı 
değerde, aynı derecede lüzumlu olan Ibaşka 
meslek, o derecede, memleket için hakikaten ka
çınılmaz bir lüzumu olan meslek varsa onlara 
dair de kanun teklifleri getirilebilir ve onlar 
da burada uzun uzadıya münakaşa edilebilir; 
ama şunu kabul etmek lâzım ki, bu mesele hal- . 
ledildiği takdirde hakikaten ilkokul öğretmen
leri için büyük bir imkân sağlanmış olacaktır. 
Ve bu memlekette aydın kişiyi teşkil eden köy
deki yegane insana bu hakkı tanımakla adeta 
bir ışık ve bir bilgi hazinesi olan öğretmenle
rimizin etrafına daha faydalı olması, daha çok | 
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işe dört elle sarılıp vazifesinde bedbinliğe düş
meden; beni de düşünenler varmış, bana da el 
uzatanlar varmış, huzuru içerisinde çalışmala
rını temin edeceğiz. Bu bakımdan bunu imti
yaz olarak görmiyelim. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — - Oylama muamelesi bitmiştir. 
Kifayet önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele aydınlanmıştır. Görüşmenin yeterli

ğini arz ve teklif ederim. 
Ifrfa 

Vasfı Gerger 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EEHMt ALPASLAN (Artvin) —• Muhterem 

arkadaşlar; kanun maddesi üzerinde kâfi dere
cede konuşmalar yapıldı. Yalnız aydınlanması 
lâzımgelen mühim Ibir hususun mevcudiyetine 
inanıyorum. 

Muhterem İskender Cenap Ege arkadaşımız 
geldi, Adalet Partisi grupıı adına bir konuşma 
yaptı. Bu kanunu, bu hali ile kabul ettikleri
ni, tasvip ettiklerini veciz bir şekilde ifade bu
yurdular. Ayni şekilde Adalet Partisi grup un
dan bir diğer arkadaşımız geldi, kanunun aley
hinde beyanda bulundular. Adalet Partisi bir 
kısım arkadaşımız da onu tasvibettiler. 

Grup adına vâki olan konuşmayı bu şekilde 
müdafaa sistemi tutturulursa o zaman orta
da bir grup var mı, yok mu, dikkati çeker ve 
bunun üzerinde daha geniş görüşmeler açılmak 
suretiyle meselenin aydınlanması lâzımgelir. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini reyi
nize sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞÎTtM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa Milletvekili) — Efendim, iki yan
lış anlaşılma konusunda izahat vermek istiyo
rum. Muhterem heyetinizden özür dilerim. 

Bendeniz Mehmet özgüneş arkadaşımızın 
uzaktan sorusunu pek kavrıyamadım. Onun için 
cevabım yetersiz oldu. Sonradan sorulanoıa 
nüfuz etmiş bulunuyorum. 

Şimdi, bu maddenin, Karma Komisyonda gö
rüşülmesi sırasında olduğu gibi, bundan evvel-
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M Millet Meclisi Komisyonlarında görüldüğü sı
rada Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay tem
silcisi ile bu metinde şöyle bir mutabakat hâsıl 
oldu. Taraflar bu fıkranın bu kısmı ile, 4 aylık 
t^mel eğitimin esas olduğunu, her ne olursa ol
sun, bu 4 aylık eğitimi tamamlamalarını öngör
müş, yani şart 'konulmuştur. Yani burada Sayın 
Mehmet Özgüneş arkadaşımızın endişelerine ma
hal olmadığını, 4 aylık temel eğitimin esas bu
lunduğunu, bunun ne mezuniyet ve ne de tebdil-
hava ile değişmiyeceğini, her halükârda bu 4 ay
lık temel eğitimin görüleceği anlaşılmalıdır. 

2 nci yanlış anlama da imtiyaz konusunda 
oldu. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz bunu tama
men hizmetin hususiyetine ve önemine binaen, 
bu hizmete tanınan bir imtiyaz olarak vasıflan
dırdım. Muhterem Heyetiniz bunu çok iyi bil
diği için Yüksek Heyeti rakkamlarla yormak is
temedim. 

Hızla kalkmmavı esas tutmuş bulunuvoruz. 
| 

Hızla kalkınmanın temel şartı, büyük vatandaş 
kütlesinin eğitimidir, tik eğitim birinci basamak
tır. 

Bugün dört köyümüzden bir tanesinde mek
tep yoktur. Okuma çağında olduğu halde bir 
buçuk milyon çocuğumuz mektepten ve öğret
menden mahrumdur. Her sene binde otuz artan 
nüfusumuzla, okuma çağma gelen çocuklarımızın 
adedi de hızla yükselmektedir. Bu sene mevcut 
kadroya ilâveten on bin öğretmene ihtiyaç var
dır. Bu on bin öğretmenin ancak beş bin civarm-
dakihi mekteplerden mezun verebiliyor ve o yol
dan temin edebiliyoruz. Diğer bakiye beş bin öğ
retmeni tedarikle mükellefiz. Meseleyi böyle vaz'-
edince, eğer Yüce Heyetinizin de mutlak surette i 
tasvjbettiğine inandığım bu en esaslı kamu hiz- ı 
metinin mutlaka görülmesi gerekiyorsa, bu hiz- ! 
metin gerektirdiği imtiyaz birtakmı zorlamalara 
yol açmaktadır. Şimdi bu kanun belki birtakım ; 
normal olmayan yollardan öğretmen tedarikine 
başvurmaktadır. Belki normal olmıyan yollarla 
tedarik ettiği bu öğretmenlerede diğer vatandaş- i 
larm aleyhine birtakım haklar getirmektedir. 
Ama ne yapalım ki, temel vazifemiz vatandaşın 
hiç değilse ilk eğitimden geçmesini sağlamaktır. 
Bunu bir mecburiyet olarak kabul buyurduğu
nuza göre, böyle bir mecburiyeti icra organına 
yüklediğimize göre, o da bütün imkânlarını se- ! 

ferber etmek mecburiyetinde bulunuyor ve dola-
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yisiyle de bunun bir kanuni mesnede bağlanması 
lüzumu karşısında da huzurunuza çıkmış olu
yor. Meseleyi kısaca önünüze serdiğime kaaniim 
Hürmetlerimle. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, mademki imtiyaz hizmete
dir. öyle ise ilk öğretmen okulu mezunlarına bu 
hak tanınıyor da, lise mezunlarından ilkokul öğ
retmeni olmayı gerektiren .imtihanı veripte aynı 
hizmette, vazifede bulunanlara tanınmaması ada
letsizlik değil midir? Bir lise mezunu imtihan 
vererek aynı vağifeye başlamıştır, muallim ol
mak niyeti ile başlamıştır. Buna askerlik yap
mamak için mesleke girmiş diyorlar, istifa eder 
diyorlar. Madem ki imtiyaz hizmeti imiş, neden 
tefrik ediliyor?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Böyle bir şey bahis konusu 
değildir. Yalnız muhterem arkadaşımız lüt
fettiler, bir noktayı daha aydınlatmama imkân 
verdiler, teşekkür ederim. 

Şimdi arkadaşlar, lise mezunu olup da öğ
retmen olmak istiyenler büyük miktar tutma
maktadır. Bunlardan ancak yüz kişide iki veya 
üç kişisi muvaffak olmaktadır. 

Bugün lise mezunu olmak, eğer üniversite 
bir mahreç değilse, memuriyet kapılarında fazla-
siyle açık olmadığına göre, bunlar hayatlarında 
kendi tahsillerini değerlendirme çarelerini ara
maktadırlar. Bunların mühim bi kısmı samimî 
olarak öğretmenliği kendisine hayatta tercih ede
cek istikamette imkânlar yaratan bir meslek ola
rak seçiyorlar. 

Şimdi şu dakikada elimizde bir istatistik yok
tur ki, bir zamanaşımı geçmediği için, bu nevi
den öğretmen kadrosuna alınanların yüzde kaçı 
meslekte kalıyor, yüzde kaçı kalmıyor diye katı 
bir rakamla bir görüş arz edeyim. Ama, öyle 
zan ve tahmin ederim ki, gittikçe sıkışan hayat 
şartları lise tahsili yapan genlerimizin büyük bir 
kısmını, samimî olarak, öğretmenliğe sevk etmek
tedir. 

Binaenaleyh bu, kapıyı kapamak değil, zor
laştırmak değil, bilâkis ardına kadar açmanın 
memleket hesabına faydalı olduğuna .kaaniim. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Başka
nım müsaade ederseniz Bakan hazır kürsüde iken 
bir sual sorabilir miyim? 
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BAŞKAN — Buyurun. , 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Halen 

bugün lise mezunu öğretmen olarak kaç bin kişi 
öğretmenlik yapmaktadır? ] 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK- I 
TEM (Devamla) — Bu kanundan evvelki şartlar 
içinde mi? Efendim. 

FİKRET TURHANGlL (Aydın) — Evet. 
MİLLÎ EĞİTlM BAKANI İBRAHÎM ÖK-

TEM (Devamla) — Ordu eğitim merkezleri 
dışında halen 8347 lise mezunu öğretmenlik yap
maktadır. 

CAHİT OKURER (İzmir) — Sayın Baka
nın izahları sırasında bu ihtiyacın nereden gel
diğinde bir tereddüt hâsıl olduğu için rica ediyo
rum. 

Malûm olduğu üzere 222 sayılı Kanun, ilk öğ
retim dâvasını on yılda halletmeyi bir programa 
bağlamıştır. Bu programın, hangi bakımlardan 
aksaması bu ihtiyacı meydana getirmiştir? Prog
ram, yanlış bir hesaba istinadederek mi hazırlan
mıştır; yoksa, programın icapları Bakanlık ta
rafından yerine getirilmemiş midir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Arkadaşımızın sorusuna ve
receğim cevap şu olacak: Şimdi bir uygulama 
devresindeyiz, Beş Yıllık Plânın birinci devre
sindeyiz, yatırımlar yapılmıştır. Müesseseler, bu 
yatırımlar bitirildikten sonra hizmete açılacak
tır. Şu dakikada henüz tam randımanla muhta-
colduğumuz öğretmeni verecek durumda değildir. 
Nitekim bu kanun geçici bir kanım olarak geçici 
birinci maddesinde 1975 senesine kadar yürür
lükte kalacağını ve ondan sonra yürürlükten kal
kacağını ifade etmektedir. Bu aşağı yukarı plân
la da hemzamandır. Takdir buyurur ki, Cahit 
Okurer arkadaşımız, yatırımlar ancak süresi so
nunda, beş yılın sonunda, 15 yılın sonunda katî 
neticeyi verecektir ve o zaman tam kapasitesi ya
tırım yıllarının en sonunda alınmış olacaktır. 

CAHİT OKURER (İzmir) — Bunu sormu
yorum. 222 sayılı Kanun ilk öğretim dâvasını on 
yılda halletmeyi bir program halinde tesbit et
mişti. Millî Eğitim Bakanlığı gereken tedbirleri 
alıyor mu? Tahsisat veriliyor mu? 

Eğer bunlar yapılıyorsa, işin aksamaması lâ
zımdır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Olmuş ki, bugünkü ihtiyacı 
karşılamaz durumdadır. 
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BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti arasında Telli - Telefon irtibatı kurulma
sına ve mevcut Radyo - Telefon servisine dair 
Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanuna 108 oy kullanılmış, 106 ka
bul, 1 ret, 1 çekinser. Salt çoğunluk sağlanmış
tır. Tasarının kanunlaşması kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Dikeçligil. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSNÜ 

DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efendim, Komisyon 
adına bu imtiyaz meselesine temas etmek mecbu
riyetinde kaldım. Komisyonumuz hiçbir zaman 
için imtiyaz yoluna gitmez. 

Arkadaşlar bir daha düşün elini, on bin öğ
retmene ihtiyaç var dedik. Siz de bu memleke
tin çocukları olarak ve on bin köy okulunu 
açık bırakabilir misiniz? Orada okuyan çocuk
ları öğretmenden âri kılabilir misiniz? 

Arkadaşlar esas itibariyle, millî eğitime de
ğer vermiyen memleketler yükselemiyor. Al
manya'da, Yunanistan'da, bir kimse öğretmen
liğe gittiği zaman orada bir imtiyaz sahibi
dir. Japonya'da imtiyaz sahibidir. 

Bizim gibi geri kalmış memleketlerde, gön
lüm arzu ederdi ki, arkadaşlarımız, çıkıp bu 
öğretmenlere imtiyaz kanunu değil de, okumı-
yan çocukları bir 'an evvel eğitime kavuştur
mak, okuma - yazma hasretini gidermek için 
bir kanun olarak kabul etselerdi çok dahfa iyi 
olurdu. Arkadaşlar buraya kadar hepimiz 
geldik. Fakat bu öğretmenlerin bize verdiği 
eme'kleri düşünelim. 7 yaşında, mini mini ço
cukken eğer öğretmen nesli olmamış olsaydı 
bu seviyeyi hiçbirimiz bulamazdık. O halde 
öğretmenler hiçbir zaman bir imtiyaz aşıklısı 
değildir ve imtiyazı da düşünmezler. Sadece ve 
sadece memleketin çocuklarına hizmetle mü
kelleftirler. 

Muhterem arkadaşlar, imtiyaz diye vasıf
landırılan, cefakâr öğretmenler köyde en üer'a 
köşelerde çalışırlar. 

Bu kürsüde konuşan arkadaşınız da tene
keci dükkânında yattığını hatırlar. Fakat hiç
bir zamfan için imtiyazı kendisinde görmez. 
öğertmen olarak imtiyazı da reddeder. Yalnız 
ve yalnız okuma - yazmaya susamış, olanlardan 
âri. kalmış insanların okuma - yazmn ve onla
rın yetişmesine çalışır. Ve Yüksek Senato hiç-
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; bir zaman için imtiyazlı bir kanım çıkarmaz. 
Ancak ve ancak kendilerini yetiştiren öğret
menlere cemilekârlık olmak üzere bir kanun 
çıkarırsa yine onu düşünmez. Sadece memle
ketin çocuklarının bir an evvel irfan yoluna 
kavuşmasını düşünür. Ve onun içindir ki, bu 
kanunu benimser zannederim. 

Muhterem arkadaşlarım, önceden bahsetti
ğimiz gibi Finlandiya'yı ele aldık. Hakikaten 
Finlandiya «Beyaz zambaklar memleketi» ol
mak için Millî Savunma Bakanlığı ile Millî 
Eğitim Bakanlığının birlikte çalışmasına önem 
vermiştir. Eğer mmeleketimizde daha önceden 
Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Eğitim Ba
kanlığı bağdaşıp, el ele vermiş olsaydı; bizim 
memleketimiz de beyaz zambaklar memleketi 
olabilirdi. Sebebine gelince, her şey insanoğlu me
selesidir. Siz insainoğlunu yetiştirmediniz, cahil 
bıraktığınız takdirde ne kadar yatırım yapar
sanız yapınız, daim evvel söylediğimiz gibi 
muvaffak olamıyacağız. O halde 1970 yılın
da 100 bin öğretmene ihtiyaç duyan Hükümet, 
dolayısiyle sizler bir 'an evvel bu açığı kapat
mak için bu öğretmen arkadaşlara 1975 yılma 
kadar böyle bir fark veriyorsunuz. Ama on
dan sonra, gelen öğretmen nesli yine er olarak 
kıtalarda bilfiil hizmetlerini yapacaklardır. 
Onun için muhterem arkadaşlar bu bir imtiyaz 
kanunu eletil, memleket ihtiyaçlarından doğ
muştur. hakikaten gerçeklere temas etmekte-
dh\ 

Lise mezunu meselesine gelince; onu da arz 
edeyim. 

Lise mezunlraı fark imtihanını dört dersten 
verir. Bunu verdikten sonra öğretmen okulu 
diplomasını alır. Maarif Bakanlığına müracaat 
eder ve tâyin edilir. Tâyin edilidkten sonra 
Maarif Bakanlığı ona öğretmen gözü ile bakar. 
O halde bilfiil lise mezunu olup da fark imti
hanını verip öğretmen okulu diploması alarak 
öğretmenlik yapmış olan kimseler de bu kanu
nun şümulüne girecektir. Ama hakikaten bil
fiil bu askerlik müddetini de köylerde geçire
cektir. O halde lise mezunlarından öğretmen 
okulu imtihanını verenler varsa, öğretmenliği 
benimsemişse, Maarif Velâletinde vazife almış
sa, bu kanunun şümulüne girecektir. Biz hiçbir 
zaman bunu imtiyaz olarak kabul etmiyoruz. 
Hâkimlerimiz de diğer memurlardan farklı ola-
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rak önce terfi edebiliyorlar. Herşey gerçekler
den doğar. Gerçeklere göre hüküm veriniz. Bu 
kanun da gerçeklerin kanunudur. 

Arkadaşım darılmasın, tayın bedelini önce
den arz ettik arkadaşlar. Maarif Vekâleti bu
nun parasını deruhde edecek, Maarif Vekâletinin 
bütçesinde bir er tayını yoktur ki verilebilsin; 
maarifin formalitelerine uygun değildir. Diğer 
taraftan bu arkadaşların yukarda söylendiği gibi 
pek çok ihtiyaçları vardır. Ve şehirdekiler bu 
ihtiyaçlarını gideriyorlar. Er Eğitim alayları 
fena yerlerde değildir. Köylere nazaran çok 
iyidir. Köylerin ıstırabını biz biliriz, duyuyo
ruz. O halde bunu da ortadan kaldırmak lâzım
dır. 

4 ay müddete gelince : Burada zikrediliyor 
«4 ay süreli er temel eğitimini yapacak.» O halde 
yapmadığı takdirde ne olacak? Doğrudan doğ
ruya bu vazifeye tâyin edilmiyccektir, veyahut 
da ertesi devrede tam.amliyacak.tir. Komisyon 
olarak bu kanunun, hakikaten öğretmen ruhuna 
uygun olduğuna arkadaşlarımızın kaani olacakla
rına kanaatimiz vardır. Gerçi sizi yetiştiren öğ
retmenlere bir imtiyaz kanunu çıkarsanız ne ola
cak arkadaşlar? Bu öğretmenin hakkını helâl 
etmektir, sizce öğretmenliğe değer vermektir. 
Eğer bu memlekette öğretmen olmamış olsaydı, 
sizler buraya gelebilecek miydiniz? İstirham ede
rim, şu sessiz, mütevazi, köylerde vazife gören 
öğretmenlere karşı biraz imtiyaz kanunu çıktığı 
vakit gönüllerimiz inşirah duyacaktır. Ama im
tiyaz kanunu değildir. Çünkü, 1975 yılma ka
dardır. 

Artık uzatmıyalım; zamanınızı almıyalım, 
hürmetlerimi sunarım. 

RIFAT ETKER (Ankara) — Sayın Bakan 
evvelâ öğretmenlerin imtiyazı sonra da hizmet 
imtiyazı dediler. Anayasa imtiyazı menetmiş-
tir. Bu kanunla bir hizmet öncelik verilmesi, 
yahut tercih hakkı verilmesi şeklinde telâkki mi 
ederleri . 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSNÜ 
DİKEÇLlGlL (Devamla) — Evet, aynen sizin 
gibi düşünüyoruz. Çünkü Millî Savunma bun
dan fedakârlık yapmış, bana okuyan erler gel
sin demiştir. Dolayısiyle zarui görmüştür. Ba
kanlıklar elele vererek bu fedakârlığı yapmış
tır. Arz ettiğim gibi. 
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HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sorun efendim. Ama mütalâa 

serd etmek yok. Kısaca olsun. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Askerliğini öğretmen olarak bitirdik
ten sonra meslekten ayrılmak istiyen öğretmen 
mevzuunda, meslekten ayrılacağım derse bunu 
önlemek için ne gibi çareler vardır. 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI HÜSNÜ 
DÎKEÇLÎĞİL (Devamla) — Beyefendi bir kim
se meslekten ayrılacağım dedikten sonra, mesle-
ke gönül vermedikten sonra onun üzerinde du-
rulmamalıdır. Bir hukukçu ben hâkimlik yap-
mıyacağım, Avukatlık yapacağım derse buna 
ne dersiniz? Bu kanunla tesbit edilmez ki. 

BAŞKAN — Kalpaklıoğlu'nun da bir suali 
varmış. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
— Efendim, geçici 1 nei maddede şöyle deni
yor. İlkokul öğretmeni olarak çalışanlar 4 ay sü
reli bir temel ihtisas eğitimini mütaakıp öğretmen 
olarak ihtisas yerine gider. Burada 4 ay süreli er 
ihtisas eğitimini 'bitirmek kâfi mi; yoksa mu
vaffak olacak mı? Çünkü yed eksub aylıkta bil
diğimize göre, imtihanda muvaffak 'olamazsa, 
yedeksufbay olamıyor. Burada muvaffak olmak 
şartı var mı, yok mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSNÜ 
DİKEÇLİGÎL (Devamla) — Efendim, bu ar-
Ik'adaşımızın takdirine arz ederim. Millî Savun
ma temsilcisi de (geldi. İstirham ediyorum. 
Er eğitim alaylarına alınan, er eğitim alayın
da talim, tenbiye 'gören bir öğretmen, eğitim
de, eğitim, alayında muvaffak olamaz denilebi
lir nıi? Büyle bir şey denilebilir'ini? istirham 
ederim... (A. P. sıralarından gürültüler ve gü
lüşmeler) ıSonra-, kendi kendimizi inkâr demek
tir. Bir öğretmen eğer eğitim alayında muvaf
fak olamıyorsa, dedikten sonra mesele kalmaz. 
Bu öğretmen okulunda yıllarca okumuş öğret
men eğitim alaylarında her zaman için muvaf
fak olur. Kamplarda olduğu gilbi. 

BAŞKAN — Buyurun ıSaym Hilmi Onat. 
Son sö'z 'milletvekillerinin ve senatörün 'kaidesi 
gereğince Söz veriyorum. I 

HİLMİ ONAT (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım, bu kanunun (bir ihtiyaçtan geldiğini 
Hükümet 'kadaT ve Bakan kadar (biz de büyük | 
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bir teşekkürle karşılarız. Fakat, bu kanun ya
pılırken, kanaatimce hâzı noksan kısımlar 
vardır. Anayasamıza, yani kanunların anası
na bir hüküm konmuş. «Her vatandaş istisna
sız askerlik mükellefiyetini yapmak .mecburiye
tindedir.» O halde, 'bu konan hüküm, bu as
kerlik mükellefiyeti nedir? Evvelâ bunu bilme
miz gerekir. Askerlik mükellefiyeti, askerlikte 
bizim tabi olduğumuz tç Hizmet Kanununa gö
re tarifi : Harb sanatını öğrenmek ve yapmak 
sanatıdır. Binaenaleyh, bunun içindir ki ordu 
kendisine haıs eğitim devrelerini koymuş ve ge
tirmiştir. Şu Ikadar «üre temel eğitim, ıbu ka
dar «üre ihtisas eğitimi, hu kadar da tatbikat 
safhası denmiş, Ibundan başka rapor 'alıp da sa
katlığa ayrılan hu ere, bu mükellefe dahi yine 
Askerlik Kanununca en az 6 ay hizmet mecbu
riyeti koymuş ve en az 6 ay (hizmete mecbur 
tutulmuştur. Bundan başka askerlik «analını 
ifa. edebilmek için asgari haddiıi', yani harlı 
sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetinin 
hiçbir askerî talimatname, 'kanun ve nizamna
mesinde o - 4 'ayda tamamlanacağına ait »bir ka
yıt da .görülmemiştir ve rastlanamaz. Bu (ba
kımdan bir kanunu veya. bir iyilik 'getirmek 
için çıkmasını isitediğimiz bir kanunu «avunur
ken, diğer kanunları, diğer dayandığımız ta
limatnameleri d'e zedelememek iktiza eder. 

Bendeniz, iki yılım* ordularda kurulan okul
ların eğitim grup kumandanlığında tamamla
dım, emrimde 70 öğretmeni çalıştırdım ve vazi
felendirdim. 

Sicil meselesine gelince, bu arkadaşların iki 
sicili vardır. Birisi fennî sicil, birisi de askerlik 
sicilidir ve aksaklıktan dolayı, fennî sicilini tanı 
alıp geldikleri halde veya eğitim gruplarındaki 
sivil müfettişler bu öğretmenlere, öğretmenlik 
yapabilir, yapmıştır sicilini verdikleri halde, eği
tim grup komutanı ve tabur kumandanı askerli
ğini tam yapmamıştır, kaydını koyduğundan do
layı terfi edemiyen birçok öğretmenimiz olmuş
tur. O halde fennî sicil ile askerlik sicilinin iki
sinin de başarı ile alınması şart ve elzemdir. Bu 
durumda 4 aylık askerlik mükellefiyetini kâfi gö
ren şu kanun 4 ay sonra askerlik hizmetini yap
mış kabul edilirse ki, bunun tatiller bayramlara 
da raslarsa bir ayı veya 15 günü gidecek. O hal
de üçbuçuk ay eğitim görmüş olur. Bir de bun
lar insan olduklarına göre, hasta olur, kış ayla-
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rında raslanan zamanlarda 10 - 15 gün istirahat 
alacaktır. Velhâsıl bu eğitim süresi 3 ayı bir gün 
geçmez. Bu amelî tecrübelerimizin mahsulüdür. 
Binaenaleyh, şimdi bütün arkadaşlara soralım -
ki yedek subaylığını yapmıyan arkadaşımız yok
tur - bu üç aylık bir eğitim süresinde bir mükel
lef neyi öğrenir? Ancak selamlamayı ve bir de 
sağa sola dönüşleri öğrenir. O halde harb sanatı
nı öğrenmesine ve attığını vuracak kabiliyete 
girmesine imkân ve ihtimal yoktur. 

Bu kanunu getirirken, bir tarafı dört başı 
mamur şekle sokarken, diğer yanı da yıkmamak 
lâzımdır. Millî Savunma Bakanlığı belki ihti
yaçlar karşısında zaruri olarak buna «peki» demiş
tir diyebilir. Fakat Yüksek Heyetinizin, şu mah
zurlardan dolayı buna müsaade etmemeniz gerekir. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. Bunların 
hiç olmazsa asgari 6 aylık bir eğitime tabi tutul
masını ve ondan sonra bu kanuna gönlümüzün 
seve seve peki deme durumuna gireceğini huzu
runuzda arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Müzakere bitmiştir, takrirleri 
tekrar okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tadil teklifleri ve serdedilen fikirler karşı

sında tasarının komisyona iadesini arz ve teklif 
eylerim. Saygılarımla. 

Aydın 
Fikret Turhangil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici madde 

1, birinci pragrafmm aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren 1975 yılının sonuna kadar, son 
yoklamalarında askerliklerine karar verilenler
den ilk öğretmen okulu mezunu olup Millî Eği
tim Bakanlığı kadrolarında ilkokul öğretmeni ola
rak çalışanlar bilfiil 4 ay süreli er temel ve ihti
sas eğitimini mütaakıp öğretmen olarak Millî 
Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Geçici 1 nci maddeye 4 aylık er temel ve ili-
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tısas eğitiminin fiilen yapılması hükmünün ek 
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. t). 
Mehmet özgüneş Hasan Kangal 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 1 e aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve 

teklif ederim. 
Lise mezunu olup da ilkokul öğretmenlik hak

kını kazananlar en az 4 yıl hizmet ettikten sonra 
askere alınırlar. 

Aydın 
Fikret Turhangil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici birin

ci maddesinin 5 nci bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

Öğretmenlik yapmak istemiyenlerle, öğretmen 
hizmetleri sırasında usulüne göre öğretmenlik 
mesleği ile ilişikleri kesilenler askerlik müddetini 
tam olarak yaptırılır. Derhal kıtalara sevk edi
lir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Geçici birinci maddenin sonuna Silâhlı Kuv

vetler okuma -yazma okullarında görevlendirile
cek öğretmenlere askerî memurlara verilen tayın 
bedelinin verilmesi, hükmünün eklenmesini arz 
ve rica ederiz. 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Mehmet Özgüneş Hasan Kangal 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci geçici maddenin birinci cümlesindeki 

(1 975) rakamının (1 965) olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Cahit Okurer 

BAŞKAN — Sayın Senatör Fikret Turhangil 
diyorlar ki, birçoik teklifler vardır. Komisyon al
sın bunları tetkik etsin, ondan sonra daha esaslı 
bir şekilde huzurunuza getirsin. Komisyon bun
ları uygun görüyor mu?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSNÜ 
DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Uygun görmüyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi reyinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenlev. . Kabul edil-
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memiştir. O halde takrirleri de birer birer oku
tup oyunuza sunacağım. 

(Cahit Okurer'in, önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyonun mütalâası?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSNÜ 

DİKEÇLÎGİL (Kayseri) — Katılmıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, Komisyon 
katılmıyor. Reylerinize sunuyorum Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Rifat öztürkçine'nin ikinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, Komisyon 
katılmıyor. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Rifat öztürkçine'nin birinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, Komisyon 
katılmıyor. Reylerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Fikret Turhangil'in takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, Komisyon 

katılmıyor. Reylerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 2 l e karşı 28 oyla kabul edil
memiştir, efendim. (Yanlış sesleri, tekrar sayalım, 
sesleri) Tekrar okutacağım, dikkat buyurmanızı 
rica ederim. 

(Fikret Turhangil'in önergesi tekrar okundu.) 
FİKRET TURHANGİL'(Aydın) — En az 4 

yıldır. 

BAŞKAN — Peki efendim, kabul edenler lüt
fen ayağa kalksınlar, efendim. Kabul etmiyenler 
lütfen ayağa kalksınlar... 25 e karşı 35 oyla kabul 
edilmemiştir. 

(Mehmet Güneş ve Hasan Kangal'ın birinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSNÜ 
DÎKEÇLİGÎL (Kayseri) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
28 e karşı 32 reyle kabul edilmemiştir efendim. 

(Mehmet Özgüneş ve Hasan Kangal'ın ikinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Tayın bedeli teklif ediliyor. Bu 
hususta Maliye Bakanı ne diyeceklerdir?. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Hü
kümet teklifi içinde yoktur, verilmesine sebep 
yoktur. 
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BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSNÜ 

DÎKEÇLİGİL (Kayseri) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Silâhlı Kuvvetlerde bulunan 
ve askere şevklerinden önce Millî Eğitim Bakan
lığı kadrolarında öğretmen olarak görev almış bu
lunan ilk öğretmen okulu mezunları geçici 1 nci 
maddedeki esaslara tabi olarak Millî Eğitim 
Bakanlığı emrine verilirler. Bu gibilere bu 
kanunun yayımını takibeden ay başından iti
baren müktesep maaş derecelerine göre maaşları 
verilir. Bunların askerlik şubeleriden şevkle
rinden itibaren geçen hizmetleri (4 ay süreli er 
temel ve ihtisas eğitimi hariç) memuriyette geç
miş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Muvaf
fakiyetler dilerim. 

Buyurun Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa) — Sayın Başkan, sayın senatör
le]', 111.1- sayılı Askerlik Kanuna iki ek madde 
eklenmesi hakkındaki tasarıyı lütfedip kabul bu
yurdunuz, bu yolla eğitim hizmetine güç getir
diniz. Eğitim camiası adına yürekten şükranla
rımı arz ederim, efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muvaffakiyetler dileriz, efen
dim. 
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2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kad
roların eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İsler ve Bütçe ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/485; C. Sena
tosu 1/277) (S. Sayısı : 224) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Gelen evrak mey anında bulunan Devlet 

memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadroların eklen
mesi hakkında kanun tasarısının gündeme alın
masını, 

2. öncelik ve ivedilikle görüşülmesini rica 
ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Sahir Kurutluoğlu 

BAŞKAN — Kanun tasarısının gündeme alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

öncelikle müzakeresini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

İvedilikle müzakeresini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Zaten ivediliğe lüzum 
yoktu. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bağlı kadro

ların eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Ticaret Bakanlığı kısmına ilişik cetvelde ya
zılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt sual mi sora
caksınız?. Maliye Bakanından rica ediyoruz, su-

(1) 221 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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al vardır, efendim. Komisyon, burada. Ticaret 
Bakanlığı mümessili... (Burada sesleri). Sayın 
Bakan, lütfen kürsüye buyurun. 

Buyurun Sayın Karakurt, 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urıa) — 
Efendim, şimdi bu kanunla kadroya, muhtelif şey
ler konmuş, Ticaret Müşaviri, Ticaret müşavir ve
yahut Muavini, Ticaret Ataşe, Ticaret Ataşe ve
yahut Muavini vardır. Bunlar 1 250 liralık fa
lan kadrolardır. Bunlar harice gidecekler. Bu kad
roları dolduran memurların yabancı lisan bilme
leri hususunda, Hükümetçe ne düşünüyorlar?. 
Bir kayıt konulmuş, karara vâsıl olunmuş mudur? 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — Bu 
kadro kariyer kadrosudur. Bu kadroya girenler 
daha evvel imtihana tabi tutulur. Lisan bilmiyen-
lerin bu kadroya girmesine imkân yoktur. Behe
mehal lisan bilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yent Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz is-
tiyen?. Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oyunuza cetvellcriyle beraber arz edilecektir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

3. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
1.4 ncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları ra
korları (M. Meclisi 1/209; C. Senatosu 1/248) 
(S. Sayısı : 172) (1) 

(1) 172 S. Sayılı basmayazı tasarının birİ7ici 
nörüşülmesi 17 . 7 . 1963 günlü 95 nci Birle
şim tu tanağındadır, 
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Köy içme suları hakkındaki Kanunun 14 ncü 
maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kaldı

rılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7478 sayılı Köy içme suları 
hakkındaki Kanunun 14 ncü maddesinin (Bu ka
rarlar aleyhine adlî ve idari kaza mercilerine 
müracaat edilemez) hükmünü ihtiva eden ikinci 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Kanunun tümünü reylerinize sunuyorum. Ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

-/. — 5442 sayılı Tl idare Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/292; (\ Senatosu 1/251) (S. j 
S ay ist : 181) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
181 Sıra sayılı kanun tasarısının ivedilikle gö

rüşülmesini arz ve teklif ederim. 
içişleri Komisyonu 

Başkanı 
Muğla 

Haldun Menteşeoğlu 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı burada mı?. Tem
silcisi burada. 

Tümü hakkında söz ist iyen1?... Yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 181 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundachr. 
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5442 sayılı il idaresi Kanununun bâzı maddele

rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5442 sayılı İl idaresi Kanunu
nun 1 ve 3 ncü maddeleriyle 13 ncü maddesinin 
(O), 31 ııci maddesinin (t) ve 42 nci maddesinin 
0738 sayılı Kanunla değişik (E) fıkralerı aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. - - Türkiye, merkezî idare kuru, 
luşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi 
şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine 
göre illere; iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara 
bölünmüştür. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NURETTİN AYNUKSA (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın senato re r, 5442 sayılı İl İda
resi Kanununun 1, 3, 13 ve 31 nci ve 6738 sayılı 
Kanunla tadil edilen 42 nci maddenin (E) fıkra
sı Anayasaya aykırı olduğu için tadili tasarısını 
müzakere etmekteyiz. 

Bu birinci madde Anayasaya, 118 nci mad
de bakımından aykırı değildir. Lâfızlar, atıf
lar ve tabirler 'bakımından aykırılığı ileri sü
rülmekte ve 115 nci maddeye tetabuku için ye
ni Mr tasarı teklif edilmektedir. Bu yerinde
dir. Yalnız 1.15 nci maddede «'Türkiye, merke
zî idare kuruluşu bakımından coğrafya duru
muna, iktisadi şartlara ve kamu 'hizmetlerinin 
gereklerine göre illere, iller de diğer kademeli 
'bölümlere ayrılır.» denilmesine mukafbil. yeni 
•müzakere ettiğimiz il idaresi Kanununun 'bi
rinci maddesinde (bu şartlar ka'bul edilmekle 
beraber, sanki böyle imiş gibi, fou cüz'ii ida
reler, ilçelere, ilçeler (bucaklara (Anayasanın 
vasıflandırdığı coğrafi duruma, ekonomik şart
lara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, 
tamamı böyle imiş gibi kabul edilerek) 'bölün
müştür demektedir. Malûmunuz ki, birçok il
çeler Anayasanın tarif ettiği vasıflara tetabuk 
etmemektedir ki, zaten 116 n'ci 'madde Hm şart
lara göre ayrılır 'hükmünü ileri sürmekte Biz 
ise yeni maddede «bölünmüş» diyerek sanki 
!bu vasıfları tamamen ıhaiz şekilde göstermek
teyiz. Bu 'böyle 'Olmadığı içindir ki. (bizim İçiş
leri Bakanlığı yıllardan 'beri muihtelif devir
lerde idari taksimatı yeniden mütalâa ederek, 
'bâzı tes'bitler yapmı'ştır. Ama, hu ne halle 
nef'inedir, ne de Devlet hizmetlerinin ifası Ya
kınımdan uygundur, içişleri 'Bakanlığı muh
telif zamanlarda yeniden bu işi ele almakla, 
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/'halen de 19(30 senesmdeıı sonra en s'on olarak 
yeniden Ibu eüz'ü idareleri tesbit etmektedir. 

•Memleketin muhtelif bölgelerinin hususi
yetleri nazarı itibara alınırsa; coğrafi, ekono
mik, kültürel, zirai .-ve bayındırlık bakımından 
.bilhassa kalkınma plânımız yönünden bu va
sıflara uygun olmıyan eüz'ü idarelerin- yani 
ilçe ve bucakların yeniden tesbiti zaruretini 
duyarız. 

O halde maddeyi, Ibu vasıflara «iöre bölün
müştür diye Anayasanın ifade etmediği şekilde 

kabul etmek yerinde değildir. 
İkinci nokta; 3442 sayılı İl İdaresi Kanu

nunun birinci .maddesinde bucakların, kasaba 
Ve köylerden meydana geldiği ifade edilmekte. 
.Yeni tasarıda bu büküm kaldırılmış oluyor. 
•Mucip sebe/bolarak da, köylerin birer mahallî 
idare teşekkülü olduğu 've 41 nci maddede ifa
de edildiği ileri sürülüyor. Halbuki Anayasa
nın 116 neı maddesinde köyler ve belediyeler
den bahsedilirken, iller de gösteriliyor. Yani: 
illerin mahallî idare oluşu bir idare kademe bö
lümü olmasına mâni değil. Sonra. yeni kabul 
ettiğimiz bıı Seçim Kanunu ile en demokratik 
usullerle gelecek olan mu'htar ve ihtiyar •heye
ti kurulları ıbu mahallî idarelerin medeni, ma
llı allı ihtiyaçlarını uzun zaman için yerine ge-
tiremiyeceği de aşikârdır. Kaldı ki mubtarla-
ra ve kurullara birçok kanunlarla verilmiş va
zifeler vardır. Malhallî idarelerin muhtar bir 
Hükümet idaresi İmline gelmesi -köylerde dâ
hil - ideal bir temennidir. Ama, bugün mer
kezden yönetim şeklinde de vazifeler tevdi 
edilmektedir bu teşekküllere. 

Bu itibarla da eski tasarıda olduğu gibi. za
ten Anayasaya esastan aykırılığı değil, lâfzı, tâ
birler ve atıflar bakımından bir aykırılık bulun
duğuna göre, bu cüzi idariyenin de, köyün de bir 
idari kademe bölümü olarak telâkki edilmesi 
kanaatindeyim. Yâni, bunun .da bucaklar, kasa
ba ve köylerden meydana gelir şeklinde tashih 
edilmesinin yerinde olduğunu düşünmekteyim. 
Saygılarımı arz ederim. Takdir Yüksek Heyeti
ne aidolacaktır. (Alkışlar1) 

BAŞKAN — Komisyon. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S E L İ 

Mİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem arkadaşla
rım, huzurunuza getirilmiş olan birinci madde, 
İl İdaresi Kanunu, yani 5442 savılı Kanunun 
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Anayasaya bâzı hususlardaki aykırılığını telâfi 
içindir. 

115 nci madde iller ve diğer teşkilâttan bah
setmektedir. Eski Anayasanın 79 ncıı maddesi, 
Türkiye'de teşkilât kurulurken coğrafi, ekonomik 
durumların nazarı itibara alınacağını belirtmiş, 
aynı unsurlar bu yeni Anayasamızın 115 nci 
maddesinde de tadadedilmiş bulunmaktadır. İl
lerden bahsetmiş bulunması, diğer teşkilâtlar
dan, İlçe ve bucaklardan bahsetmemiş olması 
burada onların teşekkülüne mâni bir hüküm de
ğil. Bilâkis bunu idareye terk etmiş bulunmakta 
ve eski Anayasanın kabul ettiği teşkilâtı ve ha
len fiilî bir durum olan bugünkü teşkilâtı kabul 
etmiş bulunuyor. 

Sonra diğer hususlar da Komisyonca varit 
görülmemiştir. Bucakların teşkilâtı bakımından. 
Onun için esasen .teklif de vâki dekildir, tadil 
teklifi de yoktur. Biz birinci maddenin aynen 
kabulünü istiyoruz. Anayasaya tamamen uygun 
bir durumdadır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nurettin Ay-
nuksa. 

NURETTİN AYNUKSA (Erzurum) —Muh
terem arkadaşlar, ben sayın sözcü arkadaşımızın 
ifade ettiğinin zıddı bir beyanda bulunmadım. 
Dedim ki, Anayasanın 115 nci maddesi merkezi 
idare bakımından Türkiye illere ve iller kademe 
bölümlerine ayrılır demekte. Ne şartlarla? Coğ
rafi duruma, ekonomik şartlara ve kamu hizmet
lerinin gereklerine göre ayrılır, diyor; Anayasa
nın 115 nci maddesi. 

Bizim 5442 sayılı Kanunun tadil ettiğimiz 
1 nci maddesinde de Anayasanın 115 nci mad
desinde bahsettiği, coğrafi durum, -ekonomik şart
lar ve kamu hizmetlerinin gerekleri vasfını ka
bul ediyor; ama birisinde «ayrılır» diyor. Biri
sinde kabul ediyor, «bölünmüştür» diyor. Ben 
de şöyle arz ediyorum. Madde Anayasanın «ay
rılır» dediği gibi değil. Bugünkü Türkiyedeki 
idari bölünüş gerçeklerine göre, bir kısım kaza 
ve bucaklarımız coğrafi durum bakımından, eko
nomik şartlar bakımından ve kamu hizmetleri
nin gereği bakımından bölünmüş değildir, diyo
rum. Bineanaleyh, yine şunu arz ediyorum ki, 
değildir; çünkü, İçişleri Bakanlığı Anayasaya 
göre bu «değildir» tashih etmek için çalışmalar 
yapmakta, birtakım heyetlerle memleketin şura
sında burasında bâzı tetkiklerle bu ilçeleri, bu-
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cakları -Anayasanın bahsettiği ekonomik şartla
ra, coğrafi duruma ve kamu hizmetlerinin ge
reklerine uygun şekilde tanzim etmeye çalışmak
tadır. Bunu muhtelif devrelerde de bakanlık 
yapmış, bugün dallı i bu tetkika ihtiyacımız var
dır. En son Ictkikatı 1960 m son aylarında yine 
İçişleri Bakanlığı ele almıştır. Önümüzdeki za
manda da mecburuz bu taksimatı idariyenin bir 
kısmını Anayasanın ifade ettiği şekilde coğrafi 
durumu, ekonomik şartları ve kamu hizmetleri
nin gereklerine göre yeniden mütalâa etmeye, 
yeniden tesbit etmeye. Bunda bir zaruret oldu
ğuna ifade etmek istiyorum. Bu bakımdandır ki, 
birinci madde bölünmüştür diyor. Mevcudu! mı-
yan, üzerinde çalışılması, düzeltilmesi gerekli 
olan idari bölümler, Anayasanın tarif ettiği va
sıflara uygun değil ikem böyle bir şekildeki mad
denin kabulünün hatalı olduğu fikrini ileri sür
mekteyim. 115 ne! maddedeki şartların aynını 
1 nci madde de almıştır. Anayasa.}a «ayrılır» di
yor. «Ayrılır» (hanekle bir kısım ilce ve bucak
larımızın bu vasıflara göre tanzimi fikrini kabul 
ediyor. Bir defa ilçe ve bucak kelimesi Anaya
sanın hiçbir maddesinde geçmez. Ama bunu fiilî 
durum bakımından ilçe, bucak diye ifade etmek
teyiz. Orada yalnız «illere ve iller diğer kade
meli bölümlere ayrılır» diyor, adlandırmıyor, 
Anayasa. Biz adlandırıyoruz. Yeni tadil ettiği
miz birinci maddedeki adlandırmada «illere, il
ler ilçelere, ilçeler bucaklara ayrılır» diyoruz. 
Şartlardada Anayasaya uyuyoruz. Ama, bugün 
gördüğümüz realite, bir kısım ilçe ve bucakların 
bu şartlara uygun olmayışı realitesidir. Böyle 
bir realite ıkarşKmda Türkiye'nin şu şu vasıflara 
göre, coğrafî durum, bakımından, ekonomi! 
şartlar bakımından ve kamu hizmetlerinin ge
reklerine göre bölünmüştür, demek realitenin 
zıddıdır. Bir kısı-m kazalar bakımından realite
lerin aksinde kabul etmiş olmamızın doğru 'ol
madığını ifade elmiye çalıştım. Arz ederim. 

Bir nioik'tayı 'd allı a arz etıneik istiyorum : Ta
dil edeceğimiz ibirinei inwwhlenin başlığı, «Mülkî 
.klaro Ibölümterinin 'kuruluşları» şeklindedir. 
Anayasa, «idarenin (kuruluşu» şeldin'de ifade 
etmektedir. Mülki idare bölümlerinin kuruluşu 
tâibiri yerine. Anayasaldaki. gilbi, «idarenin'kuru
luşu» tâbirinin konulması daha çok uygun ola
cak. Anayasaya da uymuş olacağız. 

BAŞKAM - - Bııvuruu Savın Art us. 

AMİL ARTITS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Muhterem arkadaşlar, Anayasanın .115 nci mad
desine göre, «Türkiye, merkezi idare kuruluşu 
bakımından, coğrafya durumuna, iktisadi şart 
lara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, 
illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrı
lır.» diyor. Bu kademeli bölümlerin teshilini, 
Anayasa, özel kanuna bırakmıştır. Şimdi bu. 
özel kanun yüksek huzurunuza gelmiş bulunu
yor. Kamında Anayasadaki sözler tekrar edil
mek suretiyle Türkiyeııin illere, illerin ilçelere 
ve ibrelerin de bucaklara bölündüğü ifade (»dili
yor. Sayın arkadaşımız Nurettin Aynuksa diyor
lar ki, «Bugünkü idarei taksimatın Anayasada 
konan ölçülere göre, kıstaslara göre; yani coğ
rafi duruma, iktisadi şartlara, ve kamu hizmet
lerinin gereklerine göre gözden geçirilmesi ve 
buna göre bir bölünme yapılması icabetler. Bu 
bölünme yapılmadıkça bu şekilde kanunda mer
kezî idare kuruluşunun illere, illerin ilçelere ve 
ilçelerin de bucaklara bölündüğüne dair bir hü
küm sevk: edilmesi doğru, değildir.» 

Mütalâalarının birinci kısınma tamamen işti
rak ediyorum. Yani, İçişleri Bakanlığı Anayasa
nın koyduğu kıstaslara göre idari teşkilâtı yeni 
başlan tetkik etmelidir. Fakat bugün yüksek hu
zurunuza gelen kanunda, bugünkü idari teşki
lâtın değişmezliğine dair bir hüküm, mev
cut değildir. Bu sadece objektif olarak iller ve 
illerin de ilçelere ayrıldığı, ilçelerin de bucak
lara ayrıldığını ifade etmekten ibarettir. Bu ifa
de ile bugün mevcudolan illerin hudutlarının, 
keza ilçelerin hudutlarının da tescili söz konusu 
değildir. Bu kanunla başka bir deyimle bir hari
ta eklenmiş olsaydı bugünkü vaziyet, idari tak
simat, il, ilçe, bucak taksimatı bu kanuna ek
lenmiş olan. bir ek harita ile tescil edilmiş ve 
kanunlaşmış olsaydı; o vakit, tamamen ben de kıy
metli arkadaşıma iştirak edecek ve diyecektim 
ki: Bu. harita Anayasanın 115 nci maddesinin 
verdiği direktifler dairesinde mi tesbit edilmiş
tir? Halbuki böyle bir vaziyet yok. Gelen, kanun 
sadece idari taksimatımızı mahallî idarelerimizi 
il, ilçe ve bucak olmak üzere bölmekten ibaret
tir. Zaten bugüne kadar da böyledir. Bu kanun 
yeni bir şey getirmiyor. Böyle olunca mülâhaza
larının ikinci kısmına değinmek icabediyor. 

O da Anayasanın 115 nci maddesine göre 
idari teşkilâtın gözden geçirilmesi ve orada ko-
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nan ölçülere- uygun olup olmadığının araştırıl
ması meselesidir. Bu tamamen bugün yüksek hu
zurunuza gelen kanunun dışında İçişleri Bakaıı-

i lığının yapacağı bir eabşmadan ibarettir. O ça
lışma yapılır. Bugün yapılır, yarın yapılır. 
Onun yapılması meselesi, kanuni yetkimiz dâhi
linde soru sormak suretiyle veya diğer yollarla 
kontrol edilir. Fakat her halde bugünkü kanu
nun konusu dışındadır. Bu kanun afakî olarak 
idari teşkilâtımızın illere, illerin de ilçelere, il
çelerin bucaklara ayrıldığını ifade etmekten iba
rettir. Bunların hudutlarından bahis yoktur, 
kanunda. Bahis yok ki, bu hudutlara göre aca
ba şu Anayasa konan ölçülere uygun mudur, de
ğil midir? Coğrafi gereklere, kamu hizmetleri
nin gereklerine ve diğer zaruretlere bu hudut
lar tekabül ediyor mu, etmiyor mu, meselesini 
burada görüşmeye imkân yoktur. Bunlar tama
men idarenin yetkileri içindedir ve idare bunu 
bundan evvel de yapabilirdi, bundan sonra da 
yapabilir. Bu şekilde yapıp kendisi buna kesin 
şeklini verecektir. îeabederse bu da bir kanun
la tekrar yüksek huzurunuza gelebilir. Fakat 
her halde bu kanunun kabulüne mâni olmadığı 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Başka söz ist iyen?.. Yok. Tak
rirleri okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
5442 sayılı Kanunun 1 nci bölüm (mülki 

idare bölümlerinin kuruluşları) başlığının (ida
renin kuruluşu) şeklinde değiştirilmesini arz 
ederim. Saygılarımla. 

Erzurum 
Nurettin Aynuksa 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı
yor. 

Reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 17 ye karşı. 20 reyle kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak ileri sürdüğüm sebeplere bina

en, 1 nci maddenin son kelimesi olan (bölün
müştür) ün (ayrılır) olarak düzeltilmesi, keza 
bu maddenin sonuna eski metinde olduğu gibi 
(bucaklar kasaba ve köylerden meydana gelir) 
fıkrasının eklenmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum 

Nurettin Aynuksa 
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BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. 
Reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-

yenler... Bir tek rey farkı var. Tekrar takriri 
okutup oyunuza sunacağım. 

(Nurettin Aynuksa'nın önergesi tekrar okun
du.) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HAL-
DFN MENTEŞOĞ-LU (Muğla) — Bir hususu 
tavzih etmeye müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN —• Mütalâanızı sordum. Bir şey 
beyan etmediniz. Şimdi oylamaya geçmiş bulu
nuyoruz. 

Takriri kabul edenler, lütfen ayağa kalksın
lar... Kabul etmiyenler... 13 oya karşı 30 oyla 
kabul edilmiş ve takrir nazara alınmıştır. Mad
de yeniden düzenlenmek üzere Komisyona veril
miştir. 

Madde 3. — İllerin, idaresi yetki genişliği 
esasına dayanır. 

İllerde genel idare teşkilâtı il, ilçe ve bu
cak bölümlerine uygun olarak düzenlenir. 

Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı 
ile, birden çok ili içine alan çevrede, bu hiz
metler için yetki genişliğine sahip kuruluşlar 
meydana getirilebilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — 
C) Memurin Kanunundaki usulüne göre 

savunmasını 'aldıktan sonra uyarma, kınama ve 
beş günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları ve
rerek uygular. Daha ağır disiplin cezaları ve
rilmesi için özel kanunu hükümlerine göre tek
lif ve taleplerde bulunabilir. 

Yetkili disiplin mercileri valinin teklif ve 
talebini inceliyerek bir karara bağlamıya mec
burdur. 

Valilerce re'sen verilen cezalar, kesindir. 
Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile ge
çer. 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun Sa
yın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim, Anayasamızın 118 nci maddesi me
murların teminatından bahsetmektedir. Bu te
minat idare âmirleri tarafından verilen ceza
lara karşı her surette itiraz edilebileceğini, ka-
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mm yollarına başvurulabileceğini göstermek
tedir. Şimdi, Anayasamız memurlara bu te-
miıratı tanımaya uğraşmakta iken, önümüze 
gelen tasan hakm meriyette olan tasarıdan 
daha ileriye giderek, idare 'mekanizmasında oto
rite tesis edeceğiz kanaatiyle hukuk devleti 
mefhumunu zedelemetkedir. :üir kere kamın 
yolu açıktır. Her türlü yargı yoluna gitmek 
serbestir, seklindeki beyanın, tabiî tatbikatı, 
ceza ilü karşılaşan bir şahsın, bugün haksız 
olduğıımı iddia edebilmesi ve şunu kaldırtabil-
mesİdir. Hukukun umumi bir esası vardır. Şi
kâyet vukuibulıır, ceza verilir. Ceza katîleşir, 
infaz edilir. 

Şimdi burada Millet Meclisinden gelen me
tinde, valilerce re'sen verilen cezalar kesinleş
tiği tarihten itilvaren sicile geçer kaydını ih
tiva ettiği halde, bizini komisyonda maalesef 
bir değişiklik yapılmış; «Kararın tebliği ile 
beraber ceza infaz olunur, infaz olunduktan 
sonra diğer kanuni yollara başvurulabilir» 
demişlerdir. • Gerçi -bu (bir inzibati ceza, derhal 
tatbikinde fayda olabilir. Fakat, daha -evvel 
halihazır mer'i olan kanunda dahi para kes
me cezası kesinleştikten sonra infaz olunacağı 
bildirildiği halde burada «derhal infaz olunur» 
diyor. İnfazdan sonra mahkemeyi başlatı
yor. Ben bunun 'hukuk devleti 'mefhumu ile 
•kabili telif olmadığı kanaatindeyim. Amıya-
samızııı getirdiği 1.18 ne i maddenin teminatı
nın İni maddede nazara alınmadığı kanaatinde
yim. Millet Meclisinden gelen metin daha isa
betlidir. Millet Meclisi «kesinleştikten souı'a 
infaz 'olunacağını, sicile geçileceğini» bildir
mektedir. Halbuki bizde derhal idare âmir
leri, vali cezayı veriyor ve infaz ediyor, si
cile geçiyor, <ondan sonra, maJhkemesi başlıyor. 
('ezaların katîleşmesmden, artık itiraz yolları
nın kar/anmasından sonra infaz olunması hu
kuk devleti, hukuka saygı fikrinin tabiî neti
cesidir. Ben bir takrir arz edeceğim. Burada 
13 ncii madde de öyledir, 31 nci madde de öyle
dir, 40 ncı madde öyledir. Her üç, madde de ilk 
defa infaz, ondan sonra kanun yoluna gidil
mesi. isteniyor.. Millet Meclisi bunun aksine 
olarak kesinleşmesine imkân hazırlamış ondan 
sonra sicile geçmeyi kabul etmiştir. Bizim 
komisyonumuz' Millet Meclisinin bu görüsünü 

değiştirmiş, derhal infaz, ondan sonra kanun 
yolunu açık bırakmıştır. 

118 nci maddenin getirdiği ruha, hukuk 
devleti mefhumuna kanuna saygı mefhumu
na şu değişikliğin uymadığı kanaatindeyim. 

Verdiğim takrire iltifat etmenizi rica edeceğim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SBLA-
Mİ ÜREN (Tekirdağ) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN •— Önergeler var önergeler okun
duktan sonra söz vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
lo ncii madde olarak Millet Meclisi metni

nin kabulünü arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Nusret Tuna. 

BAŞKAN •— Millet Meclisi metninin mahi
yetini izah ettiler. Bunu okutmuyorum. Ko
misyon bakalım ne diyorlar... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SELA
Mİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 'arkadaş
larım, Sayın arkadaşımız Nusret Tuna'nm tek
lifine Komisyon olarak iştirak edemiyoruz. Çün-
ki, evvelce verilen inzibati cezanın tekevvünü 
için bunun sicile geçmesi icabeder. Yani ihtar ve
ya tevbilı olarak yeni kanuna göre bir uyarma ve
ya disiplin cezası verildiği takdirde, bu ancak 
sicile geçmesiyle olur. 

2 ucisi: Devlet Şûrası Kanununun 2o ncii 
maddesi ancak kesinleşmiş idari kararlar aley
hine dâva açılmasına âmir bulunmaktadır. Bi
naenaleyh, kesinleşmeden, kesin olmıyan 'bir ka
rar aleyhine Devlet Şûrası Kanununun 28 ncii 
maddesi gereğince müracaatta ıbulunulmıyacaic-
tıı*. 

3 ncüsü : Karar verildi; Millet Meclisi met
nine göre Ibunun infazı şu şekildedir. Meanur 
müracaat yapacak, 90 gün içerisinde Devlet 
Şûrasına gidecek bir iki sene sonra netice ge
lecek. İhtar ve tevbilı cezasından maksat ne
dir? Kusurlu görülen memurun bu inzibati tet-
birlerle kusurunu izale etmektir. 2 sene sonra 
gelmiş. Şimdi hem memur kendini düzeltim i-
yecektir, hem de bu şekilde iki sene sonra ge
lebilecek bir karar neticesine kadar idare âmi
rinin (af buyurun amiyane tabir ile) burnuna 
girecektir bu adam. İdarede, disiplin kalmaya
caktır. Yani bu üç, noktalardan biz arkadaşımızın 
fikrine iştirak etmiyoruz. 
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; Anayasaya aykırılık da yoktur. Çünki, ka-

Ein Anayasanın emrettiği hususları yerine ge
tirmektedir. Eski metinde idari kazaya müra
caat imkâna yoktur. Bugün için müracaat im
kânı vardır, idari kaza neticesi alındıktan son
ra sicilinden kendisine verilmiş bulunan ihtar 
ve tevbih cezaları silinecek, ortadan kalkacak, 
eski haline ifrağ edilecektir. Hürmetlerimle. 

•BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Burada ınevzuubahsolan 3 ceza vardır. Bir ih
tar, iki tevbih, 3 maaş kesme. Şimdi bu Dahi
liye Komisyonu valilerin otoritesini temin (ba
kımından derhal kararı versin ve infaz etsin. 
Zaten ihtar keyfiyetini, şu hususu hatalı bulu
yorum diye bir ikazda 'bulunmuştur. Sonra 
tevbih keyfiyeti, yine hatalı gördüğü kimseye 
ihtar etmiştir. Bizim itiraz ettiğimiz husus si
cile geçme keyfiyetidir. 

Şimdi disiplin kararları, yargı mercilerinin 
denetimi dışında bırakılamaz. Her türlü disip
lin kararı yargı mercilerinin denetimi dışında 
kalmıyacaktır. Bizim itiraz etmek istediğimiz 
'husus; bunun sicile geçmesi keyfiyetidir. Mil
let Meclisi metninde yine bunun kati olduğu 
belirtilmiş «valilerce re'sen verilen cezalar ke
sinleştiği tarihten itibaren sicile geçer» demiş. 
Yani, bunun infazı bakımından değildir bizim 
itirazımız. Bunun sicile geçmesi keyfiyetine 
itiraz ediyoruz. Sicile geçmesi keyfiyeti; de-
recattan geçtikten sonra, diğer umumi prosedür 
ne ise ona tabi olsun. İlk defa sicile geçer, son
ra Devlet Şûrasında kazansın haklı çıksın o sicil
den bu hususun silinmesi de yine münakaşalara 
yol açacaktır-. Çünkü yazılmış bir yazı var. Bu 
durum müsbet bir netice doğuracak hal değil
dir. İlk defa 'katileşsin, her • kanun,her nizam 
'böyledir, ondan sonra sicile geçsin. Demek is
tediğimiz anında müdahale edilmesin, anında 
ikaz edilmesin değil, onlar yapılsın; fakat sici
le geçme keyfiyeti kesinleştikten sonra olsun 
diyoruz. Bizim itirazımız (budur. Binaenaleyh, 
Komisyonun ibana verdiği cevap bu işle alâkalı 
değildir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Selâmi Üren. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SELÂ

Mİ ÜREN (Tekirdağ) — Efendim, evvelâ met
ni ve tatbikatı bir usul kanununda, kazai kanun 
olan Devlet Şûrasının Kanununa uydurmaya 
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mecburuz. Devlet Şûrası Kanununun 23 ncü 
maddesi gayet açık bir şekilde «kesinleşmiş ida
ri kararlar aleyhine» baş vurulabileceğine âmir
dir. Bir kere bu yoldan gitmek zorundayız. Bu
na uyduracağız. Kesinleşmiyen bir hüküm hak
kında gidilmediğine göre; Millet Meclisi metnin
deki şekliyle verilmiş olan kararın hiçbir hukukî 
kıymeti kalmıyacaktır. 

2 ncisi; verilmiş bulunan kararın aleyhine 
Anayasaya uygun bir şekilde kazai mercie müra
caat hakkı tanımış bulunmaktadır. Bu kesinleş
me keyfiyeti bunu ortadan kaldırmıyor. Anaya
sanın 118 ne i maddesine uygun olarak tamamen 
kazai ve yargı mercilerine müracaat hakkı tanı
nıyor. Eğer tanımamış olsaydı endişeleri varit
ti. Sicile geçme keyfiyeti kadar, kınama cezasının 
ve diğer disiplin cezalarının sicile geçmesi keyfi
yeti kadar, Devlet Şûrası kararı da müspet veya 
menfi şekilde dahi gelse yine ayıtı şekilde sicile 
geçecektir. O adam kendisine isnadolunan, ihta
rı veya tevdihi icabettiren hâdiseden kendisini 
beraet etmiş olarak görecektir. Fakat bunlar 
haricinde eğer kusurlu memuru zamanında ih
tar edemezse bir idare âmiri, o memurundan isti
fade etmesine imkân yoktur. Ondan istenildiği 
gibi iş beklemesine de imkân yoktur. Bunun ne
ticesi ne olacaktır? tdari mercilerde âmire kar
şı disiplinsiz hareketlere kendisini gösterecek ve 
istenilen şekilde iş ve çalışma neticesi almaya im
kân kalmıyacaktır. Biz komisyon olarak bu ka
naatteyiz, Hükümet de aynı fikirdedir. Bu şe
kildeki hareketin kanuna ve çalışma hayatımıza 
daha uygun olduğu kanaatindeyiz. Bu bakım
dan biz teklifin aleyhinde bulunuyoruz Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Nusret Tuna'nm takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Tuna noktai nazarını 

izah etti. Komisyon kabul etmiyor. Hükümet de 
iştirak etmiyor. Reylerinize sunuyorum. Millet 
Meclisinin metnini kabul edenler... (Hangi metni 
sesleri, Nusret Tuna'nm mı? Sesleri.) Evet efen
dim, Tuna'nm teklifini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

1 nci madde komisyondan gelmiştir okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığına 
Bölüm 1 : İdarenin kuruluşu; 
MADDE 1. — Türkiye merkezî idare kuru-
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luşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi 
şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre 
illere; iller ilçelere; ilçeler de bucaklara ayrılır 
ve bucaklar da kasaba ve köylerden meydana ge
lir. 

Komisyon Başkanı Komisyon Sözcüsü 
Muğla Tekirdağ 

Haldun Menteşeoğlu Selâmi Üren 

BAŞKAN — Kabul ettiğiniz önerge dâhilin
de değiştirilen maddeyi reyinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

13 ncü maddeyi tekrar okutuyorum. 
(13 ncü madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Ayrıca açık oya sunulacaktır. 

«Madde 31. — 
1) Kaymakam, ilçenin idare şube başkanla-

riyle ikinci derecedeki memurlarına, genel ve 
özel kolluk âmir ve memurlarına Memurin Ka
nunundaki usulüne göre savunmasını aldıktan 
sonra uyarma, kınama cezaları verir ve uygu
lar. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için 
özel kanunu hükümlerine göre teklif ve talepte 
bulunabilir. 

Kaymakamlarca re'sen verilen cezalar ke
sindir. 

Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile 
geçer. 

Kaymakam, ilçe memurlarına takdirname de 
verebilir.» 

BAŞKAN — Bundan evvelki gerekçeye daya
narak Sayın Tuna bir takrir vermiştir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Takririmi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN —• O halde madde hakkında başka 
söz istiyenl. Yok. Maddeyi reylerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

«Madde 42. — 
E) Müdür-, 4 ncü maddenin son fıkrasında 

belirtilen adlî ve 'askerî teşkilât dnşında kalan, 
gözetim ve teftişi altında bulunan 'bucak teşki
lâtına dâhil daire ve -müesseselerin âmir ve me
murları ile genel ve özel kolluk âmir ve -me
murlarıma Memurin Kanunundaki usulüne 
göre savunmalarımı aldıktan sonra uyarma ce
zaisi verir ve uyıgular. Bu ceza kesindir ve teıb-
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lig tarihinden itibaren (sicile geçer. Daha ağır 
disiplin cezaları ile takdirname verilmesini ge
rektiren hallerde vali ve kaymakama teklifler
de 'bulunur.» 

'BAŞKAN —Sayın Tuna ıbi-r takririniz var
dı, geri mi alıyorsunuz ? 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — O halde ibaşka söz de yok. Mad
deyi reylerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Açı/k oyunuza sunulacaktır. 
Bu suretle (birinci madden in görüşülmesi 

'bitirilmiştir. Birinci mıadde açık oyunuza su
nulacaktır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba'kanılar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —- Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü açık oyunuza sunulacaktır. 

5 — 5434 sayılı Kanunun 7 nci mnd^^nne 
' ir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları CM. Meclisi 2/216; C. Senatosu 
'1/69) (S. Sayısı : 190) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu lütfen yerini 
ı.Vn. Teklifin tümü üzerinde isöz itstiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Y il ks ek Başka nl ı ğ a 
190 sıra sayılı kanun teklifinin ivedilikle 

görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Bütçe Komisyonu Başkanı 

Şahir Kurutluoğlu 

(1) 190 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Önergede ivedilik teklif edil

mektedir. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul 
edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 gün ve 
6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti

rilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 7 nci mad
desine 'bir fılkra eklenmesine dair olan 6015 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

•Sağlık Kurudu üyelerine ayda (400) lira 
ücret verilir. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Kanunun tümünü reyinize ısunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — 10 . 9 .1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Büt
çe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/277; 
C. Senatosu 1/259) (S. Sayısı : 189) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
189 sıra sayılı kanun tasarısının ivedilikle 

görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Bütçe Komisyonu Başkanı 

Sabir Kurutluoğlu 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 189 S. Sayısı 
nundadır. 

basmayım tutanağın so-
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10 . 9 .1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Korunma •suçlarının affı
na, Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler ihda
sına dair olan 79 sayılı Kanunun 7 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 7. — 3828, 4040, 4178, 4226, 4367, 
4455, 4876 ve 7043 sayılı kanunların tatbik edil
mekte olan 'hükümlerinin uygulanma-sma devam 
•olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz tetiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci maddede yazılı 
kanunların 16 . 9 .1960 tarihinde tatbik olunan 
hükümlerinin, bu tarihten sonra da uygulan
masına aralıksız devam olunur. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

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

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza .sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — İngiliz Kemal namiyle mâruf Ahmet 
Esat Tomruk'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi îşler ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/193, C. Senatosu 2/53) 
(S. Sayısı : 204) (1) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz isti
yen?... Yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge vardır okutuyorum. 

(1) 204 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Yüksek Başkanlığa 

204 S. Sayılı kanun tasarısının ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Sahir Kurutluoğlu 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ingiliz Kemal namiyle mâruf Ahmet Esat Tonı-
ruk'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma

sına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Mücadele kahramanla
rından olup fevkalâde hizmetleri görülen İngiliz 
Kemal namiyle mâruf Ahmet Esat Tomruk'a 
hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet ter
tibinden (500) lira aylık bağlanmıştır. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAHİR 
KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Kanun teklifini geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Niçin geri alıyorsunuz? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAHİR 
KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Tereddüde mahal vardır, onun için. 

BAŞKAN — Yalnız bir nokta vardır. Bunun 
müddeti dolacaktır. Yarın getirin yarınki müza
kerelerde görüşülsün. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urt'a) — 
Efendim; bu kanun Millet Meclisi tarafından 
kabul edilmiştir. Eğer yarın buraya gelmezse 
kanunlaşır. Bu bakımdan yarın içtima varsa ko
misyondan rica edelim. Bunu mutlaka getirsin. 

BAŞKAN — Efendim zaten yarın zaruri bir 
içtima vardır, yarın görüşürüz. 

8. —•• Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu kara
rının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/246, O. Senatosu 1/250) (S.. Sa
yısı : 206) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 206 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

18 . 7 . 1963 O : 1 
BAŞKAN — Bir takrir vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
206 sıra sayılı kanun tasarısı tabedilip üye

lere dağıtılmış bulunmaktadır. Müddeti dolmak 
üzere bulunduğundan ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

C. Senatosu Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Sahir Kurutluoğlu 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı tâli po
zisyonlarına giren akar yakıtların Gümrük 
Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının 

onaylanmasına dair Kanun 

MADDE 1. —'30 . 11 . 1060 tarihli ve 146 
sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin. 2 . 1. 11)61 tarihli ve 197 sayılı Kanun ve 
9 . 1 . 1961 tarihli -ve f>/726 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karariıyle değişik 217.10 (a) tâli pozis
yonuna giren ,benzinin Gümrük Vergisinin safi 
(100) kiloda 13,50 lira, 27.10 (b) tâli pozisyo
nuna giren gaz yağının Gümrük Yergisinin 
safi (1100) kiloda 5,30 lira, 27.10 (e - 1) tâli po
zisyonuna /giren mlotorinin Gümrük Vergisinin 
sâf'i ((10ö) kiloda 6,15 lira »olarak değiştirilme
si ve bu değişikliğin 1 . 6 . 1962 tarihinden 
itibaren, uygulanması 'hakkındaki 29 . 5 . 19(62 
tarihli ve 6/501 sayılı ilişik Bakanlar Kurulu 
karan onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Madde "hakkında söz istiyen?. 
Yok. Reylerinize sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil-
•m işitir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Tümünü reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bir zuhül yaptık, Bakanlar 
Kurulu kararı okunacaktır efendim. 
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: Bakanlar Kurulunun 29 . 5 . 1962 tarihli ve 

6/501 sayılı Kararı suretidir 
30 . 11 . 1960 tarihli ve 146 sayılı Kanuna 

: ekli Gümrük Giriş 'Tarife Cetvelinin 2 . 1 1961 
tarihli ve 197 sayılı Kanun (ve 9 . 1 196İ1 tarih
li ive 5/726 sayılı (Bakanlar Kurulu Karariyle 
değişik 27.10 (a) 'tâli pozisyonuna giren ben
zinin Gümrük Vergisinin safi (100) kiloda 
13,50 lira, 27.10 (ib) tâli pozisyonuna giren gaz 
yağının Gümrük Vergisinin safi (100) kiloda 
5,30 lira ve 27.10 (e - 1) tâli pozisyonuna giren 
motorinin Gümrük Vergisinin sıâfi (100) kilo
da 6,15 lira olarak değiştirilmesi ive (bu Karar
namenin 1 . 6 . 1902 tarihinden iitilbaren uygu
lanması; Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve 
Sanayi bakanlıklarının uygun mütalâalarına 
dayanan Maliye Bakanlığının 21 . 5 . 1962 ta
rihli ve 2121312 . 8/1908İ1 sayılı yazısı üzerine, 
2 . 1 . 1Öİ01 tarihli ve 197 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesine göre, Bakanlar Kurulun en 29. "5 \(MV2 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BAŞKAN — Tümü açık oyunuza arz edile-
•e ektir efendim. 

Muhterem arkadaşlar (bir şeyi arz edeceğim, 
yarın T. B. M. Meclisi müşterek toplantısı var
dır. iSeçim kanunlarının tâdili münasebetiyle, 
bâzı ufak değişiklikleri tasdik maili iyot indedir, 
saat 16.00 da 

Elimizde bugünkü gündemde Ibir kanun tek
lifi vardır. Fakatt Ihayli uzun olduğundan gö
rüşülmesine imkân yoktur. Onun için yarın sa
at 14.00 de toplanıp bu kanunu müzakere ede
riz ondan donra T. (B. 'M. M. .toplantısına katılı
rız. Açık ioya sunulan kanun tasarılarının oy
lama neticelerini arz ediyorum. 

18.7.1963 0 : 1 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı tâli po

zisyonlarına giren akar yakıtların Gümrük Ver
gisi hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının 
onaylanmasına dair kanun tasarısına 94 üye oy 
kullanmış, 92 kabul, 1 ret, salt çoğunluk sağlan
mıştır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı 
kadroların eklenmesi hakkında kanun tasarısına 
114 üye oy kullanmış, 112 kabul, 2 çekinser oy 
kullanılmış, salt çoğunluk sağlanmıştır. Tasarı 
kanunlaşmıştır. 

5442 sayılı il İdaresi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
nın birinci maddesine 106 üye oy kullanılmış, 
106 kabul, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Aynı kanunun 13 ncü maddesine 95 üye oy 
kullanmış, 93 kabul, 1 ret, 1 çekinser, salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

Aynı kanunun 31 ne i maddesine 94 üye oy 
kullanmış, 92 kabul, 1 rot, 1 çekinser, salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

Aynı kanunun 42 nei maddesine 93 sayın üye 
oy kullanmış, 92 kabul, 1 ret, salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

Aynı kanunun 1 nei maddesinin oylanmasın
da 93 iştirak, 92 kabul, 1 ret, salt çoğunluk sağ
lanmıştır. Madde kabul edilmiştir. 

Aynı kanunun tümüne 103 sayın üye oy kul
lanmış, 101 kabul, 2 ret. Tasarı Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilmiştir. 

Vakit gecikmiştir. Yarın saat 14 de toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18.55 
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O. Senatosu B : 96 18 . 7 . 1963 O : 1 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
Telli - Telefon irtibatı kurulmasına ve mevcut Radyo - Telgraf Servisine dair Andlaşmanın 

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmişi ir.) 

TABU ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Uiay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
GaHp Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Hai.l Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Om ay 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turharugil 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 106 
Beddedenler 1 

Çekinserler : 1 
Oya katıkmyanlar : 73 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hasan Ali Türk er 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet. Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkeme 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Feıit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gen er 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâma Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
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TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

TABU ÜYELER 
d krem Acuner 
ttefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
(t O.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran özkay;ı 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B) 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy (I.) 

ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

İlamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

C. Senatosu B : 96 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

[Oya kai 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasınli 

GAZİANTEP 
7 e ki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhorı 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 

Sabahattin Adalı 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 

18 . 7 . 1963 O : 1 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 

'] 
İSTANBUL 

Pethi Başak 
ÎZMlR 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
•Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARDİN 

Kemal Oral 

CVmer Ergün 
Hasarı Kaııgaı 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç ' 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettkı Bulak 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdü Ünlü 

[Reddeden] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 

[Çekimer] 
TABİÎ ÜYE 

Emanullah Çelebi 
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[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 



C. Senatosu B : 96 18 . 7 . 1963 O : İ 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı tâli pozisyonlarına giren akaryakıtlann Gümrük Vergisi 

hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının onaylanmasına dair kanuna verilen oyların sonucu 
(Kamın kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanıülah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçjkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

A T\. A %T A 

ADANA 
Galip Avsar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katıknıyanlar : 88 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Bankaya 

ÇORUM 
Alâcddiıı Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuiksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berg Turan 

İZMİR 
tzzet Birand 

Ömer Lûtfi Bozealı 
Oahit Okurer 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Ba'tur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylem ezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demir-dağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Burhanettin Uluç 
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TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Sezai O'Kan 
Meihmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 
(î.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B 
Sabit Kocabeyoğlu 
tbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy (î) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 
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[Reddeden] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

[Oya kaUlmıyanlar] 
BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğltı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzunen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

[Açık ü[ 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
(Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Meihmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat (î. Ü.) 

ıjelikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Neeip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Rdfat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Meihmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Necati özdenâz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

»••« 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi hakkında kanuna verilen oyların 

sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİ! ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Osman Koksal 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem 
>glu 

Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp öna1 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz înee 
>Slu 

Celal Tevfik Karata

ban 
AĞRI 

Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Muıtaf a özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

Üye tayın : 185 
Oy verenler 114 

Kabul edenler 112 
Reddedenler 0 
Çekinserler 2 

Oya katümıyanlar 67 
Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Sırrı Uzu n hasan oğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
\]\ Aksoy 
Halit Sankaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENtZLl 
Cahit Akyar 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuiksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Oavsı Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhan 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavi* Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçdıne 
Nurullah Bsat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanm&n 
Berç Turan 

İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut 051e 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin K a l p a k l ı n ^ 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtü Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskemdetr 
Orhan, Süersan 
Refik Ulusnv 

MARDİN 
Kemal Ora! 
Abdülkerim Saraçogl 

MUĞLA 
Haldun Menteseoglu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
tzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kum rolü 

RİZE 
Neeip Danısoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettio Bulak 
Fethi Tevetoglu 
Cahit Tokgöz 
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SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 

Suphi Batur 

SİVAS 

Ahmet Çekemoğhı 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkayt. 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 
AFYON KARAHISAR | 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren | 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfza Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy (î.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
hicret Turhamgil 
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TEKİRDAĞ 

Selâmi Üren 
TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakuri 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

| VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

[Çekinserler] 
TABİÎ ÜYE 

Fahri özdilek 
1 C. BAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYE 
Âmil Artus 

(Oya katılmıy anlar] 
BALIKESİR 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

-s;ur: Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Genoloğlu 
BOLÜ 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

Baki Güzey 
«"ahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ha mit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

[Açık üt 
Eskişehir 1 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 | 

I Rasim Giray 
' ERZURUM 

Nihat Pasinli 
GİRESUN 

Mehmet Izmen (B.) 
GÜMÜŞANE 

Hali t Zarbun 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
İSTANBUL 

Fethi Başak 
İZMİR 

Knis Kansu 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçjigil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

y elikler] 
Samsun 1 

Y'ekûu 4 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Gevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutlııoğlu 

1 Kâziım Orbay 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

Nüvit Yetkin 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat (t. Ü.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurd.akn.1 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
0 s m a 11 Ha e ı b a 1 o ğl ti 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Ragıp Üner 
Necati özdenİE 
Nevzat Sen gel 
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5442 sayılı îl İdaresi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 

1 nci maddesine verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk vardır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Av§ar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KABAHİSAR 
Kasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifaıt Etker 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Sırın Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy vere] iler : 1C6 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler : 0 

Çekiııserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 75 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sabıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynu'ksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
CJavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 

liifat Öztürkgine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet BİTand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun' 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyleinıezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf D emir dağ 
Reşat Zalöğhı 
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URPA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. ü.) 
Sezai 0*Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçjkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurda kule r 
tf> 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Salbit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy (î.) 

ARTVİN 
F^.hmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

VAN 

Faruk Işık 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

[Oya katılmıy anlar] 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğiu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

[Açık ü 
Eskişehir 1 
Hakkârii 1 
İstanbul 1 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı At alay (Bşk. V.) 
Turgut Güle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Aiımet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

yelikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergük 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahır Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Burhanettin Uluç. 

1 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

..*.- >>9<i 
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5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 

13 ncü maddesine verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk vardır.) 

\ 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Riiat Etker 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege' 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kasan Ali Türker 

BOLU 
S i m Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 95 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 86 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Halit Sabıkaya 

ÇORUM 
Aiâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevke! Akyürek 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berg Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

Cahit Tokgöz 
SİİRT 

Lâtif Aykut 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Burhanettin Uluç 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. Ü.) 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurd'akuler 
(t) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Salbit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy (î.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

0. Senatosu B : 96 18 . 7 . 1963 0 : 1 
[Reddeden] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

[Çekinser] 
VAN 

Faruk Işık 

[Oya katthmyanlar] 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
îhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
lîahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

[Açık ü 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

GÜMÜŞANE 
Halüt Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celi! Cevherioğiu 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 

MALATYA 
i Mehmet Zeki Tulunay 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Ferit Alpiskender 
MARDİN 

Kemal Oral 

yelikler] 
Saınısmı 1 

Yekûn 4 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten 
Hulusi Söyleonezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil. Ünlü 

»>•<« 
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5442 sayılı ti İdaresi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 

31 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk vardır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifart Etker 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katıknıyanlar 
Acık üyelikler 

185 
94 
92 

1 
1 

87 
4 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemM 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emrin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemi ezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 
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UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

TABII ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(I. Ü.) 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(t.) 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AMASYA 
Macrt Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy (I.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

Neşet Çetintaş 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Amer Er gün 

[Reddeden] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 

[Çehinser] 
VAN 

Faruk Işık 

[Oya katılmıyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sıanalanı 

GİRESUN 
Mehmet İzonen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

Hasan Kangal 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Burhanettin Uluç 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
np'mfll Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON A İ V A J J D V l ı 

Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

762 -
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâni 
istanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 

1 

4 
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5442 sayılı îl İdaresi Kanununun bâzı maddel rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 

42 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk vardır.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Oaman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Oelâl Tevfik Karaaapan 

ANKARA 
Rifat Etker 
tbrahim Saffet Orna.v 

ANTALYA 
Mehmet Ükuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan AH Türker 

BOLU 
Sırrı Uzun,hasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Üye sayım : 185 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler 1 

Çekinserler : 0 
Oya katümıyanlar : 88 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azımi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Murettin Aynuksa 
Kah mi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Vizamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
"İthem Menemencioğhı 
flifat öztürkçine 
Vurullah Esat Sümer 
^zel Şah in eri ray 

Sabahattin Tanman 
lîerç Tiıfan 

İZMİR 
İzzet Birand 
»rriHi- Lfltt'i Bozcalı 
"ahit Okurer 
"ovzat özerdendi 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uhısman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
'•İmin Açar 
>rhan Süersan 

Refik Ulu soy 
MARAŞ 

(1enap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
VhdülkeHm Saracojr! 

MUĞLA 
FTaldun Menteşeo&h? 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
tzzet Gener 

ORDU 
Rşref Ayhan 
Zeki Kumruln 

SAKARYA 
i Turhan Kapandı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
\hmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
ITulûsi Söylemeznğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Vusuf Demirdağ 
Reşat Zaloelu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakn't 

UŞAK 
Kâmil Ooşknnofflu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tpvfilf înei 
0. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
•lidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğln 
Kâzım Orbay 

| Burhanettin Ulu* 

764 

file:///hmet


C. Senatosu B : 96 18 . 7 .1963 
[Reddeden] 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

0:1 

[Oya kattlmtyanlar] 
TABlt ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelehi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. 0.) 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkay 
Muzaffer Yurdakuler 
(î.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem 
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnoe 
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
<»hh Koeabeyoğhı 
Mansur Ulusoy (î.) 

AYDIN 
'^kender (Vnap Epe 

Sinan Saim Sarıgöllü 
•iki «t Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri özta§ 

BÎLEClK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geholoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayaıar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DÎYARBAKHt 
îhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim (liray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

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

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet N us ret Tu m. 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Su a d Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
1 »sınan Cevdet Erkuî 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunaj 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Kayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğru 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakıı 

SAMSUN 
»Vmalett.t, lîulak 

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı üren 

TOKAT 
•srrıan Hacı bu I «.«İhı 

TRABZON 
Şe\ ket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
'•'anık Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C BAŞKANINCA SB 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Aeıkalm 
\mil Artus 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Kajfip Cner 
\.<-ati ö/deniz 
Vevzat Setıgel 
\dil Ünlü 

I Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 
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5442 sayılı î l tdaresi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 

1 nci maddesine verilen oyların sonucu 
Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 88 
Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
G-alip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pau 

AĞRI 

Veysi Yardımcı 
ANKARA 

Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangr 

[Kabul 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
HaMt Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKÎŞEHÎR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki Is^âm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

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

ÎZMÎR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

edenler] 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpak!ıoğlu 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KOCAELÎ 

Lûtfi Tokoğlu 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğhı 
Kâzım Orbay 
Burhanettin Uluç 
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TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoglu 
Mueip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 
U.) 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnee-
oğlu 

AMASYA 
Maeit Zer en 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy (î.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
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[Reddeden] 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

[Oya kahlmvycmlar] 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Ha m it Tigı-el 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

[Açık il 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

IZMtR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

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

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
lîil'at Özdeş 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkeıim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ı/elikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksa! 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SI 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Esat Çağa ! 
Sadi Koçaş 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil ünlü 
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5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 

tümüne verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 78 

Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Snkı Ulay 

ADANA 
GaLip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

[Kabul 
BOLU I 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otaıı 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

edenler] 
I Celil Cevherioğlu 

Rifat Öztürkçine 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

I KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlagil 

I KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tofcoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğiu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Baykan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan KapanJı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemal ettin Bulak 
Fethi Tevetoğhı 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlü 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Taltip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

— 768 — 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğln 
(t. ü.) 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Ahmet Yıldız 
Muz af f e r Yıı r d a kule r 
(t.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Adem
oğlu 
Mehmet (İnaldı 
Sakip Öııal 
AFYON KARAHİSA* 
Mustafa Yılmaz îııce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağım aslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Mansur Ulusoy 
(I.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Amil Artus 

BOLU 
Rahmi Arıkatı 

Hidayet Ay diner 

Ömer Ergün 

Hasan Kangal 

Enver Kök 

[Reddedenler] 
C. BAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYE 
Ragıp Uner 

[Oya katı l mıy anlar] 
BALIKESIE 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğltı 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortae 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

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

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamottin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Nurul'ah Esat Sümer 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı A t al ay (Baş. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
'Kifat Özdeş 

KONYA 
Muammer Obuz 

w KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tuluııay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

1 
1 
1 
> <*9 < 

Samsun 1 

Yekûn 4 

Sahir Kunıtluoğlu 

Kâziûi Orbay 

Burhanettin Uluç 

Âdil ünlü 

Nedim Evliya. 
MARDİN 

Kemal Oral 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 
NEVŞEHİR 

İbrahim Şevki Atasağun 
ORDU 

Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Kifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ala Demir 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

I )(')KS ANAI ;T1 \U I B.İ \i I J.ES i İM 

18 . 7 . 1963 Perşembe 

Saat : 15s00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli - Telefon irtibatı kurulması
na ve mevcut Radyo - Telgraf Servisine dair 
Andîaşmanm onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve Bayındır
lık ve Ulaştırma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/270; C. Senatosu 1/257) (S. Sayısı : 
191) [Dağıtma tarihi : 9 . 7 , 1963] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ 
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15> (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
1. —• Köy içme suları hakkındaki Kanunun 

14 ncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve İçişleri komisyonları 

raporları (M. Meclisi 1/209; C. Senatosu 1/248) 
(S. Sayısı ; 172) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1963] 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 5442 sayılı İl İdare Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 
1/251) (S. Sayısı : 181) [Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1963] 

2. — 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/216; C. Senato
su 2/69) (S. Sayısı : 190) [Dağıtma tarihi : 
10 . 7 . 1963] 

3. — 10 . 9 .1960 tarihli ve 79 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/277; C. Senatosu 1/259) (S. Sayısı : 189) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

4. — İngiliz Kemal namiyle mâruf Ahmet 
Esat Tomruk'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 2/193, C. Senatosu 
2/53) (S. Sayısı : 204) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 
1963] 

X 5. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasansı ve 

(Devamı arkada) 



Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/246, C. Senatosu 1/250) 
(S. Sayısı : 206) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

6. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 8 arkadaşının, eğitmenlere emeklilik ve öz
lük haklarının tanınmasına dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/26; C. Se

natosu 2/64) (S. Sayısı : 207) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7 . 1963] 

7. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/478, 2/440, 2/294, 2/320; C. Senatosu 1/268) 
(S. Sayısı : 214) [Dağıtma tarihi : 16.7.1963] 

. «V İ^Ö-<«gÖ»w—' 



Dönem : 1 I Ö 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1 0 1 

$442 sayılı İl İdare Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu (M, Meclisi 1/292; 

C. Senatosu 1/251) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 325) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3047 -15122 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13.6.1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen 5442 sayılı ti 
İbaresi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 
I Saygılarımla. 

Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Balkanı 

Not : Bu tasan 19 . 9 . 1962 tarihinde Başkan1 ıhça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22.3.1963 ve 6, 13.6.1963 tarihli 61, 91 ve 95 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 325) 

İçişleri Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 28 . 6 . 1963 

Esas No: 1/251 
Karar No: 31 

Yüksek Başkanlığa 

5442 sayılı il İdaresi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisinin 13 . 6 . 1963 tarihli 95 nci Birleşiminde kabul edilen metni, ilgili Bakanlık tem
silcisinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun, Anayasaya aykırı hükümler ihtiva eden. maddelerinin tadi
lini tazammun eden Hükümet teklifindeki lüzum ve isabeti komisyonumuz da kabul etmektedir. 
Yalnız, tasarının, idare amirlerince re'sen verilecek disiplin cezalariyle ilgili olup, Millet Meclisin
de değişikliğe ıığnyan 5442 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (C), 31 nci maddesinin (î) ve 42 nci 
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maddesinin (E) fıkraları; memur teminatına mukabil idare âmirlerinin otoritesini sarsmamak kay-
gısiyle Hükümet teklifinde olduğu gibi muhafaza edilmiş ve bunun dışında kalan Millet Menlisi 
metni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Muğla 

//. Menteşeoğlu 

İçel 
(.'.. Okyayuz 

Bu Raporda Sözcü 
Tekirdağ 
H. Üren 

İzmir 
ö, L, Bozcai-ı 

Tabiî Üye 
0. Koksa! 

Maraş 
N. Evliya 

Omu ıurbaşkanmca £ 
B. Ulur 

Niğde 
K. Baykan 

, Ü 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5442 sayılı îl İdaresi Kanunu
nun 1 ve 3 ncü maddeleriyle 13 ncü maddesinin 
(O), 31 nci maddesinin (1) ve 42 nci maddesi
nin 6738 sayılı Kanunla değişik (E) fıkraları 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türkiye, merkezî idare kuru
luşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi 
şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine 
göre illere; İller ilçelere ve ilçeler de bucaklara 
bölünmüştür. 

Madde 3. — îllerin, idaresi yetki genişliği 
esasına dayanır. 

İllerde genel idare teşkilâtı il, ilçe ve bucak 
bölümlerine uygun olarak düzenlenir. 

Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı 
ile, birden çok ili içine alan çevrede, bu hizmet
ler için yetki genişliğine sahip kuruluşlar mey
dana getirilebilir. 

Madde 13. — 
0) Memurin Kanunundaki usulüne göre 

savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama ve 
beş günlüğe kadar aylıktan kesme cezalan ve
rerek uygular, Daha ağır disiplin cezaları ve
rilmesi için özel kanunu hükümlerine göre tek
lif ve taleplerde bulunabilir. 

Yetkili disiplin mercileri valinin teklif ve 
talebini înceliyerek bir karara bağlamıya mec
burdur. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi halikında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
nun 1 ve 3 ncü maddeleriyle 13 ncü maddesinin 
(C), 31 nci maddesinin (I) ve 42 nci maddesi
nin 6738 sayılı Kanunla değ'işik (E) fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türkiye, merkezî idare kuru
luşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi 
şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine 
göre illere; İller ilçelere ve ilçeler de bucaklara 
bölünmüştür, 

Madde 3. — îllerin, idaresi yetki genişliği 
esasına dayanır. 

illerde genel idare teşkilâtı il, ilçe ve bucak 
bölümlerine uygun olarak düzenlenir. 

Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı 
ile, birdan çok ili içine alan çevrede, bu hizmet
ler için yetki genişliğine sahip kuruluşlar mey
dana getirilebilir. 

Madde 13. —-
ö) Memurin Kanunundaki usulüne göre 

savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama ve 
beş günlüğe kadar aylıktan kesme cezalan ve
rerek uygular, Daha ağır disiplin cezalan ve
rilmesi için özel kanunu hükümlerine göre tek
lif ve taleplerde bulunabilir. 

Yetkili disiplin mercileri valinin teklif ve 
talebini Înceliyerek bir karara bağlamıya mec
burdur. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 181) 



Millet Meclisinim kabul ettiği metin 

! Valilerce re'sen verilen cezalar, kesin
leştiği tarihten itibaren sicile geçer. 

«Madde 31. — 
t) Kaymakam, ilçenin idare şube başkanla-

rijyle ikinci derecedeki memurlarına, genel ve 
özel kolluk âmir ve memurlarına Memurin Ka
nunundaki usulüne göre savunmasını aldıktan 
sonra uyarma, kınama cezalan verir ve uygu
lar. Daha ağır disiplin cezalan verilmesi için 
özel kanunu hükümlerine göre teklif ve talepte 
bulunabilir. 

Kaymakamlarca re'sen verilen cezalar, ke
sinleştiği tarihten itibaren sicile geçer. 

I Kaymakam, ilçe memurlanna takdirname de 
verebilir. 

«Madde 42. — 
E) Müdür, 4 ncü maddenin son fıkrasında 

belirtilen adlî ve askerî teşkilât dışında kalan, 
gözetim ve teftişi altında bulunan bucak teşki-
tına dâhil daire ve müesseselerin âmir ve me-
murlan ile genel ve özel kolluk âmir. ve me
murlarına Memurin Kanunundaki usulüne 
göre savunmalannı aldıktan sonra uyarma ce
zası verir ve uygular. Bu ceza kesinleştiği tarih
ten itibaren yürürlüğe girer. Daha ağır disip
lin cezalan ile takdirname verilmesini gerekti
ren hallerde vali ve kaymakama tekliflerde bu
lunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

» • - ^ < 

İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin 

Valilerce re'sen verilen cezalar, kesin
dir. Bu cezalar tebliğ tarihinden İtibaren sicile 
geçer. 

«Madde 31. — 
1) Kaymakam, ilçenin idare şube başkanla-

riyle ikinci derecedeki memurlarına, genel ve 
özel kolluk âmir ve memurlanna Memurin Ka
nunundaki usulüne göre savunmasını aldıktan 
sonra uyarma, kınama cezalan verir ve uygu
lar. Daha ağır disiplin cezalan verilmesi için 
özel kanunu hükümlerine göre teklif ve talepte 
bulunabilir. 

Kaymakamlarca re'sen verilen cezalar ke
sindir. 

Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile 
geçer. 

Kaymakam, ilçe memurlarına takdirname de 
verebilir.» 

«Madde 42. — 
E) Müdür, 4 ncü maddenin son fıkrasında 

belirtilen adlî ve askerî teşkilât dışında kalan, 
gözetim ve teftişi altında bulunan bucak teşki-
tma dâhil daire ve müesseselerin âmir ve me-
murlan ile genel ve öz°l kolluk âmir ve me
murlanna Memurin Kanunundaki usulüne 
göre savunmalarını aMıkHn sonra uvs,r~«ı ce-
cezası venr ve uygular. Bu cesa kesimdir ve 
tebliğ tarihinden itfharen sicile geçer. Daha 
a*ır disiplin ce*aian ile takdirname verilme
sini gerektirim hallerde vali ve kaymakama tek
liflerde bulunur.» 

MADDE 2. — İVrn^t Malîsi metninin 2 nci 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 

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

• » • 

C. Senatosu ( S . Sayısı: 181) 





Dönem : 1 I O û 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | Otf 

1 0 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Milİî Savunma ve Bütçe komisyonları 

raporları (M. Meclisi 1/277; C. Senatosu 1/259) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 236) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1 . 7 . 1.963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Seıyı : 2863 - 14423 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 27 . (i . 19(i;> tarihli 10:! ııcü Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilen, 
10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun -tasarısı 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Hu tasan 5.9. 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona hav'ale edilmiş ve Genel Kurulun 
27 . 6 . 1963 larihli 103 neü Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 236) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu 3 . 7 . 1963 
Esas No. : 1/259 

Itarar No. : 23 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1963 tarihli 10o ııcü Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilen 
ve 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun tasa
rısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakleri ile Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, havalesi gereğince Bütçe Komisyo
nuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Başkan V. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 

K. Orbay F. Özelİlek 

Sözcü 
Manisa 

E. Acar 
Tabiî Üye 

M. Ataklı 
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Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bingöl (Çanakkale 

Tl. Aksoyoğlu N. Özdeniz H. Topçuoğlu Â, Aksoy 

Denizli Erzurum Samsun 
ı\[. ICmiıi Durul R. Hamdan ('. Tokyöz 

Bütçe Komisyonu raporu 

(Cumhuriyet Henatosu 
Bütçe Komisyonu 5 . 7 . L963 

Esas No. : .1/259 
Karar No. : 11.8 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilen 
«1.0 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» Ko
misyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izah edilen hususlar ve Millî Savunma Temsilcisinin yaptığı açıkla
malar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek Millet Meclisi (İeııel Kurulunca kabul edilen me
tin aynen kabul edilmiştir. 

'G-enel Kurulun tasviplerine 'Öncelik ve ivedilikle arz edilmeik üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Balıkesir 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 'Siirt K. öztaş 

S. Kurutluoğlu L. Aykut 

Diyarbakır Konya Konya 
A. Erdoğan A. Onar M. Dinekli 

(î. Senatosu ( S. Sayısı : 189 ) 



MİLLET MECLİS İNİN 
IVA;BUL ETTidi METTX 

10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin de

ğiştirilmesine dair hanım 
tasarısı 

MADDE 1. — Millî Korunma 
suçlarının affına, Millî Korun
ma teşkilât, sermaye ve fon he
saplarının tasfiyesine ve bâzı 
hükümler ihdasına dair olan 
79 sayılı Kanunun 7 noi mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

MADDE 7. — 3828, 4040, 
4178, 4226, 4367, 4455 4876 ve 
7043 sayılı kanunların tatbik 
edilmekte olan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCt MADDE — Birinci 
maddede yazılı kanunların 
16 . 9 . 1960 tarihinde tatbik 
olunan hükümlerinin, bu tarih
ten sonra da uygulanmasına 
aralıksız devam olunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

— 3 — 
.MİLLÎ aAVUMVLA KOMİN-
VOXlTNUN KAİBUL ETTİĞİ 

'METİN 

10 . 9 . HMIO tarihli ve 79 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin de

ğiştirilmesine dair Irtnun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kaibul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTOL Ki >MİSY( )'NlTNlı N 
'KABUL ETTÎİH METİN 

| 10 . 9 . 19(i() tarihli ve 79 sayılı 
I Kanunun 7 nci maddesinin de-
! ğiştirilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kaibul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı ; .189 ) 





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

5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 
16 Ocak 1953 gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 

raporları (M. Meclisi 2 /216; C. Senatosu 2 /69) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 18) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1910 - S7(il 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin l;:î . 6 . 10(.5)5 tarihli 95 nci Birleşiminde, görüşülerek kabul edilen, 5434 sayılı 
Kanunun 7 nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1053 gün ve G015 saydı Kanunun 
1 nei maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanım teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 21 . i . 1963 tarihinde Hakanlıkça ilk komisyona havai'/'edilmiş re denet Kuru
lun 22 . 3 . 1963 ve 6, 13 . 6 . 19(i3 tarihli 61, <) 1 re 95 nei birleşimlerinde görüşülerek kahul edil
miştir. (Millet M erlisi S'.*Rayısı : İP) 

Mali ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İsler Komisyonu 28 .6 .1963 
Esas No. 2/69 
Karar No. 63 /'' 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 . 6 . 1063 tarihli 95 nei Birleşiminde görüşülerek kabui edilen, 5434 sa
ydı Kamunun 7 nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Oeaık 1953 gün ve 6015 sayılı 
Kanunun 1. nei maddesinin değiştirilmesi hakkındaiki kanun teklifi-; 

Komisyonumuzun 26.6 .1963 tarihli toplantısında ilgili temsilcilerin iştirakiyle tetkik ve mü
zakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi, gerekçesinde tai'silen belirtilen hususlar ve bu hususta temsilci
lerin verdiği bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen şekli ile aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince O. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
Bu raporda Başkan ve Sözcü Kâtip 

Gaziantep Manisa Giresun Balıkesir İstanbul 
Z. İslâm R. Ulusoy .s'. Orhon II. A. Türker S. Tanman 

Kayseri , Zonguldak Sinop Sivas 
H. Kalpakhoğln T. R. Baltan S. Bat ur II. Söylemezoğlu 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/69 
Karar No. 117 

5.7.1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 . 6.1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen «Yozgat: 
Milletvekilli Ceılâ.l Sungur'un 5434 sayılı Kanunun 7 nci •maddesine bir fıkra eklenmesine dair o'lan 
16 Ooak 1963 gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmedi'hakkında kanun teklifi» 
komisyonumuzun 4 . 7 . 1 9 6 3 tarihli toplantısında ilgili Sandık ve Mail iye temsilcisinin iştirakle
riyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde tafsilen belirtilen 'huşu**lar ve temsilcilerin verdiği bilgiler komisyonumuz
ca da uygun mütalâa edildiğinden Millet Meclisi (renel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kumlun tayiplerine öncelik rve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sumıiut. 
Başkan Sözcü Balıkesir 

Cumhurbaşkanınca S. 0 . Siirt K. öztaş 
S. Kurutluoğlu L, Aykut 

Diyarbakır Konya Konya 
A. Erdoğan A. Onar M. Dineldi 

MİLLET MECLÎSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METÎN 

5434 sayılı Kanunun 7 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine da
ir olan 16 Ocak 1953 gün ve 
6015 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Ka
nunun 7 nci madesine bir fık
ra eklenmesine dair olan 6015 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Sağlık Kurulu üyelerine ay
da (400) lira ücret verilir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KAÎBUL 

ETTİĞİ METİİN 
5434 sayılı Kanunun 7 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine da
ir olan 16 Ocak 1953 gün ve 
6015 sayılı Kavunun 1 nci mad
desinin değişti)ilmesi hakkında 

kanun teklifi 

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

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. 

•BÜTÇE 'KOMİSYON UN UN 
KABUL ETTİĞİ METÎN 

5434 sayılı Kanunun 7 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine da
ir olan 16 Ocak 1953 gün ve 
6015 sayılı Kanunun / nci mad
desinin d eğiş t iril m e si Jı a k kında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Stnatofu ( S. Sayıtı : 190) 



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

İngiliz Kemal namiyle mâruf Ahmet Esat Tomruk'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M, Meclisi 2 /193; C. Senatosu 2 /53) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 307) 

Millet Meclisi 
: Genel Sekreterliği 2 . 5 . 1963 
Kanunlar Müdürlüğü 
\ Sayı : 1716-773(1 

<UTM..nr.RlYUT SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul! edilen, İngiliz Kemal namiyle mâruf Ahmet Esat Tomruk'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla 
.Millet Meclisi Başkanı 

' " Fuart Kirmen 

Not: Bu telüif 9. i. 1962- tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
19 .12 . 1962, 22 . 3 . 1963 re 29 . i . 1963 tarihli 19, 61 ve 79 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedi-
~likl<\ görümlere]: kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 307) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İsler Komisyonu 24.6.1963 

Esas No. 2/53 
Karar No. 61 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2 0 . 4 . T96o tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik: ve ivedilikle .görüjşülereık ka
bul; ©dilen İngiliz Kemal namiyle mâruf Ahmet Hsat. Tomruk'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkındaki kanun teklifi. Komisyonumuzun 20 .6 .1963 tarihli toplantısında ilgili Ba-
kanıılık temsilcisinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması istenen, «İngiliz Kemal namiyle mâruf 
A'hmet Esat Tomruk» teklifin ger eke esimde her ne kadar millî kahraman gibi gösterilmiş ise de 
dosyasında üstün hizmetlerini gösteren hiçbir vesikaya tesadüf edilmediği gibi bu hususta ilgili 
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l>a.kan!ı<k. lemsi içisin in de: beyanlarımdan anlat ı ldığına güre H'arb Tariıki ka.yıl kırımda ismine ve 
üstün başarısımı da tesadüf eelitme/inkştir. 

IJu sebeplerden dolayı mumaileyhe valfın i hizmet t ertibi'iııdeıı aylık İlaçlanmasını <! c rpîs eden 
kanun tekl'ul'i Komisyonumuzca. kabule sayan görülmediğimden oy'bicliği ile reddine karar ve
rildi. 

Havalesi; gereğince ('. Senatosu Biiice Komisyonuma teıvdi edilmek üzere Yüksek Uaşkamlığa 
sunulur. 

P>ıı Raporda: ıl->a«kan vr 
iSüz'eü 

( taziautep Ankara 'viresu'm liadıkcNİr 
Z. İslâm [{. Etler S. OrJıon II. A. Türkc-r 

İstanbul İzmir Kayseri Sinop 
>Sf. Tanmııu Reddederim / / . Kalpak! ioğlu H. Balur 

fi. Onat 
Denizli 

<!. Akyar 

Bütçe Komisyonu raporu 

(lumhuriyvl Senatosu 
l*ütc< Komisyonu II .'? . VHio 

Ksas No. 2/53 
Karar No. 120 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 . 4 . .19Ht:> tar ih] ! 79 nen Birleşimimde ('incelik' ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen «İstanbul Milletvekili. İvebil Ülker ' in İngiliz Kemal naınıyle inanır A'hnıel Kemal Tnm-
ruk'a. \r atanı i hizmet ter t ibinden aylık bağlanmasına dair kanun tekli t i» Komisyonumuzun M . 7 . 
19H-'1) tar ihl i toplantısında ilgili Bakanlık tenisi] çilerinin iştirakiyle te tkik ve müzakere edildi : 

T;ı,sarı gerekçesinde taıl'silen bildirilen hususlar ve Savununa. Bakanlığı temsilcisinin yaptığı 
taımamlayıcı bitkiler Komîsyonnrm.uzca. da uygun mütalâa. edilerek mezkûr kamun teklifi Millet 
MVelisi <Jeuel Kurulunca ka'l.ml edildiği şekilde aynen ve oybirliği ile kaini! edilmiştir. 

İletici Kurulun ! a sv ip I erime öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sö'zcü Kâtif) 
(hımbuııbaşkamınca 'S. f.T. Siirt Niğde Adana 

.S'. Kurutluoğlu - L. Aykut K. Hay han M. V naldı 

Konya Konya Ordu Saka rya 
A. Onar * M. Dinekli Ş. Koksal K. Yurdakul 

Tabi î Üye Tabiî Üye 
II. Tunckanat M (lürsoyirak 

C. Senatosu. ( S. Sayısı : 204 ) 



MİLLKT MUOLİSİNİN KABUL I^TTİOİ 
MUTİN 

İnç/iliz Kem/d namiyle mâruf Ahmet Esat Tom-
yuk'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma

sına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Mücadele kahramanla
rından olup fevkalâde hizmetleri görülen İngiliz 
Kemal namiyle mâruf Ahmet Esat Tomruk'a 
hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet ter
kibinden (500) lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BÜTOL KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
MKTİX 

înyiliz Kemal namiyle mâruf Ahmet Esat Tom
ruk'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması

na elair kanun teklifi 

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

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

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

C. Senatosu ( S . Sayısı: 204) 





Bonem : 1 1 f t £ 
Tjopiaatı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: Z Ü O 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı tâli pozisyonlarına giren akar ya
kıtların Gümrük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının onay
lanmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler ve Bütçe komis

yonları raporları (M. Meclisi 1/246; C. Senatosu 1/250) 

<̂ Tot : M. Meclisi S. Sayısı : 15) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 6 .1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2569 - 12397 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 13 . 6.1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Gümrük 
Cfiriş Tarife Cetvelinin bâzı tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Gümrük Vergisi hakkında-
14 Bakanlar Kurulu kararının onaylanmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuş-
t i r . 

Saygılarımla. Fuad Sirmen 
Millet 'Meclisi [Başkanı 

Not: Bu tasarı 2.7. 1962 tarihinde Uaşka-ıh!:-\a İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
22 . 3 . 1963 ve 6, 13 . 6 . 1963 tarihli 61, 91 ve 95 nci birleşimlerinde görüşülerek' kabul edil-
rkiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 15) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 6.7.1963 

Esas No. 1/250 
Karar No. 69 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 . 6 .1963 tarihli 95 nci •Birleşimimde görüşülerek kabul edilen, Gümrük 
i 

Giriş Tarife Cetvelimin bâzı tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Gümrük Vergisi hakkın
daki Bakanlar Kurulu Kararının onaylanmasına dair kanun tasarısı : 

Komisyonumuzun 3 .7 .1963 tarihli' toplantısında ilgili Bakanlık temsilcisinin iştirakiyle tet
kik ve müzakere edildi. 



— 2 — 
Mezkûr kanun tasarısı gerekçesinde belirtilen hususlar ve ilgili Bakanlık temsilcisinin verdiği 

bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden 'bahiıs konusu kanun tasarısının Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile .aynen ve oybirliğiyle kabulüne karar verildi. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonunla tevdi e'dilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
Bu Raporda [Başkan ye 

ıSözcü • Kâtip 
Gaziantep Manisa Balıkesir îstanbul 
Z. İslâm R. JJlusoy II. A. T ürk er S. T anman 

Kayseri 
77. Kalpaklıoğlu 

Mardin 
K. Oral 

Sinop 
H. Batur 

Sivas 
TL Söylemezoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/250 
Karar No. 123 

Yüksek Başkanlığa 

11.7.1963 

.Millet Meclisinin 13 . 6 .1963 tarihli 95 nci B 
Giriş Tarife Cetvelinin bâzı tâli pozisyonlarınla 
ki Balkanlar Kurulu kararının onaylanmasına da 
tarihli toplantısında iligili Hükümet temsilcileri 

Mezkûr kanun tasarısı gereikçeısinde belirtilen 
bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edil 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen* şekli ile 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedi 
nulur. 

iBaşkan ıSözcü 
Cumhurbaşkatnınea ıS. Ü. .Siirt 

S. Kurutluoğlu L. Aykut 

Meşinimde görüşülerek kabul edilen, «Gümrük 
giren akar yakıtların Gümrük Vergisi hakkında-
ir kanun tasarısı» Komisyonumuzun 1 1 . 7 .1963 
nin huzurlarında tetkik ve müzakere edildi : 
hususlar ve ilgili Bakanlık temsilcisinin verdiği 

d iğimden bahis konusu kanun tasarlısının Millet 
aynen ve mevcudun ittifakiyle kaibul edilmiştir. 

likle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su-

Adana 
M. ÎTnaldı 

Niğde 
K. Bayhan 

Konya 
A. Onar 

Konya 
M. Dinekli 

Tabiî Üye 
//. Tunckanat 

Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 206 ) 



MİLLET MECLÎSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

; Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
i bâzı tâli pozisyonlarına giren 
akar yakıtların Gümrük Vergisi 
hakkındaki Bakanlar Kurulu 

: kararının onaylanmasına dair 
kanun tasarısı 

\ MADDE 1. — 30 .11.1960 
| tarihli ve 146 sayılı Kanuna ek
li Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin 2 . 1 . 1 9 6 1 tarihli ve 197 

; sayılı Kanun ve 9 .1 .1961 ta-
I rihli ve 5/726 sayılı Bakanlar 
| Kurulu Karariyle değişik 27.10 
(a) tâli pozisyonuna giren 
benzinin Gümrük Vergisinin 
safi (100) kiloda 13.50 lira, 
27.10 (b) tâli pozisyonuna gi
ren gaz yağının Gümrük Ver
gisinin safi (100) kiloda 5.30 
!lira, 27.10 (c -1 ) tâli pozisyo
nuna giren motorinin Gümrük 
Vergisinin safi (100) kiloda 
6.15 lira olarak değiştirilme
si ve bu değişikliğin 1.6.1962 
tarihinden itibaren uygulanma
sı hakkındaki 29 .5 .1962 ta
rihli ve 6/501 sayılı ilişik Ba
kanlar Kurulu kararı onaylan
mıştır. 

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

; MADDE 3. — Bu kanunu Ba-
jkanlar Kurulu yürütür. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
bâzı tâli pozisyonlarına giren 
akar yakıtların Gümrük Yergisi 
hakkındaki Bakanlar Kurulu 
kararının onaylanmasına dair 

kanun tasarısı 

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

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. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
bâzı tâli pozisyonlarına giren 
akar yakıtların Gümrük Vergisi 
hakkındaki Bakanlar Kurulu 
kararının onaylanmasına dair 

kanun tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir." 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 206 ) 
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Bakanlar Kurulunun 29.5.1962 tarihli ve 6/501 sayılı Kararı suretidir 

30 .11.1960 tarihli ve 146 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 2.1.1961 ta
rihli ve 197 sayılı Kanun ve 9.1.1961 tarihli ve 5/726 sayılı Bakanlar Kurulu Karariyle değişik 
27.10 (a) tâli pozisyonuna giren benzinin Gümrük Vergisinin safi (100) kiloda 13.50 lira, 27.10 (b) 
tâli pozisyonuna giren gaz yağının Gümrük Vergisinin safi (100) kiloda 5.30 lira ve 27.10 (c -1) tâli 
pozisyonuna giren motorinin Gümrük Vergisinin safi (100) kiloda 6.15 lira olarak değiştirilmesi ve 
bu Kararnamenin 1.6.1962 tarihinden itibaren uygulanması; Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım 
ve Sanayi Bakanlıklarının uygun mütalâalanna dayanan Maliye Bakanlığının 21. 5 .1962 tarihli 
ve 2121312 - 8/19081 sayılı yazısı üzerine, 2.1.1961 tarihli ve 197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
ne göre, Bakanlar Kurulunca 29 . 5 .1962 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 206 ) 



Ûönem : 1 
Tppiantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/478, 2/240, 

2/294, 2 /320; C. Senatosu 1/268) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 340) 
Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği 10 . 7 . 1963 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sa,yı : 5834 - 34956 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 9 . 7 . 1963 tarihli 111 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, 111L sayılı Askerlik Kanununa '2 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası 
il e birlikle sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

" •' • ' Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 19 . 6 . 1963 tarihinde BaşkanUKça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
9.7.1963 tarihli 111 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle yor i\şi\l erek kah)il edilmiştir. (Mill°i 
Meclisi S. Sayısı : 340) 

Millî Eğitim, Millî Savunma ve Bütçe komisyonlarından kurulu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
MUM Eğitim, Millî Savunma ve Bütçe 15 . 7 . 1963 

\ komisyonlarından kurulu Geçici 
Komisyon 

Esas No: 1/268 
Karar No: 3 

Yüksek Başkanlığa 

'Millet Meclisinin 9 .7 .1963 tarihli 111 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, 1.11.1 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici m?;dde eklenmesine dair kanun tasarısı ve C. Senatosu 
Üyesi Sami Küçük ve 16 arkadaşının, 1.111 sayılı Askerlik Kanununun 5 nei maddesine 5 geçici 
madde eklenmesine dair ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek kanun teklifi ile Aydın Milletvekili M. Şükrü. 
Koç ve istanbul Milletvekili Suphi Baykanı'm, 1076 sayilı Yedek subay ve yedek askerî memurlar 
Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve İm kanuna geçici maddeler ilâvesine dair 97 sa
yılı, Kanuna bir ek madde ve iki geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ve Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 7 . 1963 tarihli 91 nei Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonumuz 15 . 7 . 1963 tarihli toplantısında, ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakleri ile tet
kik ve müzakere edildi. 

214 



Tasarı ve tekliflerin gerekçelerinde tafsilen izahı yapılan hususlar ve gerekse Hükümet temsilci 
I erinin vermiş oldukları izahat komisyonumuzca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, havalesi gereğince Genel Kurulun tasviplerine ar* 
olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir, (öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine) 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
Kayseri 

İT. Dikeçligü 
Balıkesir 
K. Öztas 

Sözcü 
Elâzığ 

R. .Giray 

M. 
Denizli 
İS. Durul 

Kâtip 
Siirt 

IJ. Aykut 
Konya 

M. Dinekli 

Manisa 
E. Aça) 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

/ / / / sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
na aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren 1975 yılının sonuna kadar, 
son yoklamalarda askerliklerine karar verilen
lerden ilköğretmen okulu mezunu olup Millî 
Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilkokul öğret
meni olarak çalışanlar 4 ay süreli er temel ve 
ihtisas eğitimini mütaakıp öğretmen olarak Millî 
Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. 

Ancak bunlardan lüzumu kadarı er temel ve 
ihtisas eğitimini mütaakıp Silâhlı Kuvvetler 
okuma - yazma okullarında öğretmenlik yapmak 
üzere görevlendirilir. 

Bunların, askerlik şubelerinden şevkleri ta
rihinde başlıyan 4 ay süreli temel ve ihtisas eği
timi süresi içinde memuriyetleri ile ilişikleri ke
silir. Gerek köy ilkokullarında ve gerekse Si
lâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında öğ
retmen olarak çalıştırılacakları 20 ay içinde ise, 
memuriyetleriyle ilişikleri ihya edilerek maaş 
ve özlük haklarını kendi statüleri içinde Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesinden almaya devam 
ederler. Millî Eğitim Bakanlığından maaşlarını 
almağa devam ettikleri sürece resmî elbise giye
mezler ve iaşe edilmezler. 

CUMHURİYET S E NATOS U 
MİLLÎ EĞİTİM, MİLLÎ SAVUNMA VE 
BÜTÇE KOMİSYONUNDAN KURULAN 

(lEOfOİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞt METİN 

//.// sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisinin ka
bul ettiği 1 nci geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 214) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Bu öğretmenler askerlik hizmetleri süresince 
Millî Eğitim Bakanlığınca gösterilen koy ilk
okullarında veya Millî Savunma Bakanlığınca 
gösterilen Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okul
larında öğretmenlik yapmaya mecburdurlar. 

Öğretmenlik yapmak istemiyenierle, öğret
men, hizmetleri sırasında usulüne göre öğret
menlik mesleki ile ilişikleri kesilenler, geri ka
lan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere, 
kıtalara sevk edilirler. Bunların maaşları kesi
lir. 

Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilenlerle 
Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında 
vazife gören öğretmenler firar ve izin tecavüzü 
bakımından Askerî Csza ve Askerî Muhakeme 
Usulü kanunlarının hükümlerine tabi olmaya 
devam ederler. 

Silâhlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında 
vazife gören öğretmenler hakkında Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İçhizmet Kanunundaki Silâhlı Kuv
vetlerde çalışan sivil personele ait hükümler uy
gulanır. 

«GEÇİCİ MADDE 2, — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Silâhlı Kuvvetlerde bulunan 
ve askere şevklerinden önce Millî Eğitim Ba
kanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev al
mış bulunan ilk öğretmen okulu mezunları ge
çici 1 nci maddedeki esaslara tabi olarak Millî 
Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. Bu gibilere 
bu kanunun yayımını takibeden ay başından iti
baren müktesep maaş derecelerine göre maaşları 
verilir. Bunların askerlik şubelerinden şevkle
rinden itibaren geçen hizmetleri (4 ay süreli er 
temel ve ihtisas eğitimi hariç) memuriyette geç
miş sayılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Cleçici Ko. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisinin ka
bul ettiği 2 nci geçici madde eynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

>>»« 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 214) 
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Dönem : 1 0 0 / 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ZİH 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı 
kadroların eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M, Meclisi 1/485; C. Senatosu 1/277) 

{Îİot : M. Meclisi S. Sayısı : 352) 

Millet Meclisi 
\ Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 17 . 7 . 1963 
Sayı : 6063 - 36000 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

jMillet Meclisinin 16 . 7 . 1963 tarihli 116 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
imi) edilen, Devlet memurları aylıklannm tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kamına bağlı 
(1)| sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 3.7. 1963 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru-
lAm 16 . 7 . 1963 tarihli 116 net Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 352) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

(Jumhuriyet Senatosu 
Malî ve iktisadi İşler Komisyonu 17 . 7 . 1963 

Esas No: 1/277 
\ Karar No: 77 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 16 . 7 . 1963 tarihli 116 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kab(ul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısı, komisyonumuzun 17 . 7 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de işti
rakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve Bakanlık temsilcilerinin buna mütadair ver
diği tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun tasar i sı 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince öncelik ve ivedilikle C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu Raporda Bask 
Sözcü 

Gaziantep 
Z. İslâm 

izmir 
II. Onat 

an ve 
Kâtip 

Manisa 
R. Ulusoy 

Kayseri 
II. *Kalpakhoğlu 

Giresun 
S. Orhon 

Manisa 
0. Süersan 

Balıkesir 
II. A. Tilrker 

Sinop 
S. Batur 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/277 

Bütçe Komisyonu raporu 

18.7.1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 16 . 7 .1963 tarilhli 116 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kaidrolarm eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı» Komisyonumuzun 18 . 7 . 1963 tarilhli toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin, iştira
kiyle tetkik ve müzakere ed'ildi. 

Tasarı gerekçesinde izah edilen hususlar ve bakanlık temsilcilerinin buna mütedair verdiği 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun tasarısı Mil
let Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile •aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Siirt 

S. Kurutluoğlu L. Aykut 

Klonya 
M. Dinekli 

Adana 
M. Ünaldı 

Saik arya 
K. Yurdakul 

Balıkesir 
K. Öztaş 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 
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MİLLET MECLİSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

pevlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (J) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı 
kısmına bâzı kadroların eklen

mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30 . 6 . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Devlet 
memurları aylıklarının tev-
jb.it ve teadülüne dair olan Ka-
inuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Ticaret Bakanlığı kısmına 
ilişik cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya-
iyımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLEK i BUTÇ 
KOMİSYONUNUN KABUL 

UTTİĞİ MUTİN 

Devlet memurları aylıklar inin 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlı
ğı kısmına bâzı kadroların eklen

mesi haklında kanun tasarısı 
tasarısı 

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

10 KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

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. 

Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen metne ilişik cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (i) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı 
kısmına bâzı kadroların eklen
mesi hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

(Millet Meclisince kabul edi
len metne ilişik cetvel aynen ka
bul edilmiştir.) 

D. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği cetvel) 

CETVEL 

Memuriyet unvanı 
Aylık 

Aded tutarı 

Dış kuruluş memurları 

Ticaret Müşaviri 
Ticaret Müşaviri veya Tica
ret Ataşesi 
Ticaret Ataşesi 
Ticaret Müşavir veya Ata
şe Yardımcısı 
Ticaret Müşavir veya Ata-
ıne Yardımcısı 

1 250 

9f,0 

SCO 

700 

600 
«*a«*-
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