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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kastamonu (iyesi A. Nusret T u n a ; 47 nci 
Birleşimde Cumhuriyet Senatosu salt çoğunluk 
sayısının 94 olarak tesbit edildiğini, salt çoğun
luk teriminin yar ıdan bir fazla değil, yar ıdan 

fazla bir kemiyeti ifade etliğini ve bu iti
bar la üye salt çoğunluk sayısının 93 ulması 
gerekt iğini ifade etti. Konu üzerinde lehte ve 
aleyhte yapılan görüşmelerden sonra Cumhu
riyet Senatosu üye salt çoğunluk sayısı 93 ola
rak kabul edildi. 

Erzincan Üyesi Kelimi Baysoy; Devle! 
dairelerindeki çalışmaların rasyonelleştirilmesi 
lüzumunu (belirtti. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta. vo yük
sek dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık 
ders saatleri ile ek ders ücret leri ve 

İlkokul öğretmenleri ödeneği kanunu ta
sarı larının öncelik ve ivedilikle görüşülmele
ri ile 

Sosyal Sigor ta lar kanun tasarısının d.; 
gündeme alınması kabul edildi. • 

Millî 1-jğitim Bakanl ığ ına bağlı orta ve yük
sek dereceli okul lar öğret menlerinin haftalık 
ders saatleri ile ek de r s ücertleri hakkında 
kanun tasarısı görüşüldü ve tasar ının kanun
laşması kabul olundu. 

İlkokul öğretmenler i ödeneği kanunu tasar ı 
sının maddelerine geçilmesi kabul e'di'kli. Ko
misyon hazır bulunmadığından tasar ın ın görü
şülmesine gelecek 'Birleşimde devanı olunacağı 
bildirildi. 

10 Aral ık 1904 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâ t ip 
I ia^ka n vekili Amasya 

İhsan ffamit Tu/rel M acıt Zer en 
Kât ip 

Cumhurbaşkanınca. S. Ü. 
Adil Cnlil 

SOKULAK 

Sözt-ü sont-lar 
1. ----- Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye

si A. Nusret T u u a ' n m , Kas tamonu 'da kurulması 
düşünülen kâğıt fabrikasına dai r sözlü soru 
önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir . 
((5/250) 

2. - - Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi A. Nusret Tıuıa 'nıu, Devrekani ovasından 
geçen sudan faydalanılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Tarım 
ve rhıerji ve Tabiî Kaynaklar bakanl ıklar ına 
U-önclerilmi,ştir. ({î/251 ) 
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2. — GENEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Geçici komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/462; C. Sena-
«to.su .1/324) (S. Sayısı: 414) 

2. — Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/660; C. Sena
tosu 1/383) (S. Sayısı: 415) 

3. —• Kadir Ceylân hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/745; C. Senaitosu 
1/385) (S. Sayısı: 416) 

4. —• Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/304; C. Senatosu 
1/353) (S. Sayısı: 417) 

5. — Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun tasarısnm 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/542; C. Senatosu 
1/354) (S. Sayısı: 418) 

6. — Bayram Albayrak hakkındaki 'ölüm 

49 nen Birleşime katılmıyan üyeleri gösterir 
yoklama tutanağı 

1 —• Emin Açar (Manisa) 
2. — M. Emin Durul (Denizli) 
3. — Vasfi Gerger ' (Urfa) 
4 — Osman Hacıbaloğlu (Tokat) 
5 — Sabit Kocabeyoğiu (Ankara) 
6. — Muammer Obuz (Konya) 

cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kaibııl olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/438; C. Senatosu 
1/384) (S. Sayısı: 419) 

7. — Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince Ikaibul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/671; C. Senatosu 
1/386) (S. Sayısı: 420) 

8. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan'ın, bir kısım suçluların cezalarının de
ğiştirilmesi ve azaltılması ve C. Senatosu İzmir 
Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım suçluların 
cezalarının değiştirilmesi ve azaltılması hakkın
daki kanun tekliflerinin Millet Meclisince red-
dolunan metinleri ve C. Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları (M. Meclisi 2/606, 
607; C. Senatosu 2/121) (S. Sayısı: 421) 

9. — Talât Aydemir, Osman deniz ve Fethi 
Gürcan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
ve Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yeri
ne getirilmemesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Talât Ay
demir ve Fethi Gürcan hakkındaki ölüm ceza
larının yerine getirilmesine ve Osman Deniz ile 
Erol Dinçer haklarındaki ölüm cezalarının ye
rine getirilmemesine dair C. Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/740; 
C. Senatosu 1/382) (S. Sayısı: 422) 

7 — Orhan Süersan (Manisa) 
8 — Cahit Tokgöz (Samsun) 
Yukarda adları yazılı sayın (Sekiz) üye Cum

huriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 3 .1(964 
tarihli 49 ncu Birleşimine katılmadıkları tesbit 
edilmiştir. 

Kâtip Kâtip 
Âdil Ünlü Macit Zeren 

3. — YOKLAMA 
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B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 49 ucu Birleşimi açıyorum : 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Defter dolaştırılmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Gündeme başliyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANIN] 

./. — ölüm cezasına hükümlü Cafer Güler ve 
Zeki Özalp tarafından vâki karar tashihi istemi
nin incelenmesi için adı geçenlere, ait mahkûmi
yet dosyasının İadesi hususunda Başbakanlık tez
keresi (2/394; 3/296) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutu
yorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 2 . 1 . 1964 tarihli ve 5 /4-8 sayılı ya

zımız ; 

ölüm cezasına hükümlü Cafer Güler ve Zeki 
Özalp tarafından vâki karar tashihi isteminin in
celenmesi için adı geçenlere ait mahkûmiyet 
dosyasının iadesi hususu, Adalet Bakanlığının 
26 . 2 . 1964 tarihli ve 4733 sayılı tezkeresiyle 
istenilmektedir. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

BAŞKAN — Efendim, ölüm cezasına hüküm
lü Cafer Güler ve Zeki Özalp hakkındaki dosya
nın karar tashihi için iadesi istenmektedir, lade
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... F,t-
miyenler... İadesi kabul edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Ankariın; Genel Kurul toplantılarının biribi-
ri ardınca 3 ve daha fazla birleşimine katılmama
sı dolayısiyle Başkanlık Divanınca, hakkında İç
tüzüğün 148 nci maddesinin tatbiki için verilmiş 
ofan karara dair önergesi 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Arkadaşımızın müdafaasını 
okutacağım. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

19 . 2 . 1904 tarihinde toplanan C. Senatosu 
Başkanlık Divanı 8 . 2 . 1964 tarihinde yaptığını 
mazeret beyanını sarih olnııyan bir sebeple ka
bul etmediği bildirilmiştir. 

Mazeretim elde olnııyan ve önce vukuu tah
min edilnıiyen bir sebepten ileri gelmesi sebebiy
le 28, 30, 31 Ocak talihlerinde yapılan 32, 33, 
34 neü toplantıların yapıldığı günlerde buluna
madım. Fakat takibeden gün mazeretimi beyan 
etmeme rağmen, âcil ve zaruri olan mazeretimin 
kabul edilmemesi Başkanlık Divanının beyanımı 
iyi tahkik ve tetkik etmediği kanaatini bende 
uyandırmış devamsız bir üye olmamam hasebiyle 
beni teessüre sevk etmiştir. 3 . 2 . 1964 tarihli 
mazeretimin Başkanlık Divanı tarafından bir de
fa daha gözden geçirilmesini arz ve rica ederim. 

Bolu Senatörü 
Rahmi Arıkan 

BAŞKAN — Efendim, Rahmi Arıkan arka
daşımızın müdafaası okundu. Kendisi 3 oturum 
devam etmediği için ve 4 ncü oturumda da ma
zeretini bildirmeyip, 5 nei oturumda bildirdiğin
den Divan kendisini izinsiz addetmiştir. Kendisi
nin izinli sayılması Yüksek Heyetin reyleriyle 
halledilecektir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, sıra Anayasa Mahkemesi asıl üyeli-



C. Senatosu B : 49 
ği için seçim yapılmasına gelmiştir. Ancak gün
demimizde bulunan, ilkokul öğretmenleri öde
nekleri tasarısı ile, Ankara Milletvekili Mustafa 
Kemal Erk-ovan ve Cumhuriyet Senatosu izmir 
Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım cezaların de
ğiştirilmesi ve azaltılması hakkındaki kanun tek
lifleriyle Sosyal Sigortalar kanun tasarısının ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi hakkında veril
miş önergeler vardır. Evvelâ bunları halletmek 
zorundayız. 

İHSAN H A M Î T TİGREL (Diyarbakır) — 

BAŞKAN — Güftdemin ikinci kısmına geçi
yoruz, efendim. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Vyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Türk ekonomisinin buf/iin-

6. — GÖRÜŞÜ 

BAŞKAN — Haklarında ivedilik kararı ve
rilen işlere geçiyoruz. 

1.— İlkokul Öğretmenleri ödeneği kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/601, C, Senatosu 1/393) (S. Sayısı : 113) 
(1) 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Ka
nunun tümü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — (İnip 
namına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Özgi'meş. Grup 
namına söz istiyenler varsa. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Yal
nız ben daha önce istemiştim. Hayır diyorlaı-sa 
ben yine sıramı kendilerine verebilirini. 

BAŞKAN — Özür dilerim, burada yazılmış. 
-Mehmet Ali Demir, Hüsnü Dikeçligil... Evvelâ 
grup adına olduğu için onlara söz vereceğim. 

Buyurun Mehmet Ali Demir. 

(1) 413 S. Sayılı hasmayazı 5.3. 1964 ta
rihli 48 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

10 . 3 . İ964 O : İ 
İlkokul öğretmenleri hakkındaki tasarının mü
zakeresine başlanmıştı. Binaenaleyh onun için 
bu söyledikleriniz mevzuubahis değildir. 

BAŞKAN —- Doğru. Esasen gündemimiz de 
hemen hemen bu önergelerin sırasına göre tan
zim edilmiş bulunmaktadır. Bugün hepsine sı
ra geleceğini tahmin ediyorum. Diğer ikisi hak
kındaki önergeleri de sırasında okuyup oyları
nıza arz edeceğini. (Muvafık sesleri.) 

O halde secimi geçiyoruz. Gündeme devam 
ediyoruz. 

kü durumuna dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/243) 

BAŞKAM — Soru sahibi t Burada, Başba-
kan?... Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

,EN İŞLER 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ G R T P r ADI
NA M. ALİ DEMİR (Tünedi) — Sayın Baş
kan ve sayın senatörler : 

Huzurlarınızda görüşülmekte olan, ilkokul 
öğretmenlerine verilmesi istenen ödenekle il
gili olarak Yeni Türkiye Partisi Senato Grııpu-
nun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

• Şurasını peşinen belirtmek isteriz ki ; bu 
memleketin en fedakâr ve fedakâr olduğu ka
dar da cefakâr mensubu olan bir zümrenin men
faatleri ile ilgili olarak bir teklif ve tasan, bel
ki otuz, belki kırk yıldan beri ilk defa huzurla
rınıza kadar gelmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu önemli noktayı 
böylece tebarüz ettirdikten sonra bu tasarı üze
rindeki asıl görüşlerimizi arz ötmeden önce, 
tasarı ile ilgili olması bakımından bâzı hususlara 
birkaç cümle ile temas etmekte fayda mülâhaza 
etmekteyiz. 

Arkadaşlar, maarifimize ilk temel harcı ko
yan, milletin efendisi olarak yıllar yılı edebi
yatı yapılan Anadolu'nun en uera köşelerine 
kadar gidip öncülük yapan, fakat bütün bun
lara karşılık olarak, münevverler arasında en 
fazla hakarete ve tecavüze mâruz kalan bir züm
re varsa, o da öğretmenlerdir. Ve öğretmen 
zümresi arasında, bu gibi nahoş muamelelere 

•a5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

,1 — SÖZLÜ SOM'LAR VE CEVAPLARİ 

— 161 — 
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di. O da intibak yerine, meslek mensupları ara
sında maalesef intibaksızlık yarattı. 

Muhterem arkadaşlar, bugün huzurlarınıza ge
len kanun tasarısı, 1937 yılında da kitap bedeli 
olarak ortaya atılmıştı, öğretmenlere müjdeleıı-
mişti. Yıllar geçtikçe bu konu, bazan kitap yar
dımı, bâzan mahrumiyet zammı, bazan eğitim öde
neği gibi çeşitli isimler altında tekrar tekrar or
taya atıldı. Hele meslekin cazip hale getirilece
ğine dair en çok söz söylenen umumi seçimler ari
fesinde yeni konuların ortaya atılması öğretmen
lerin dikkatinden de kaçmadı. Getirilen teklif ve 
tasarılar, kanunlaşsın veya kanunlaşmasın, bugü
ne 'kadar öğretmenlerin, özellikle ilkokul öğret
meni erinin, hayatında bir değişiklik yapmadı ve 
yapmıyaeaktır, maddi ve mânevi kamburlar, 
kamburlaşan öğretmeni biraz daha kamburlaştır-
mıştır ve kamburlaştırmaktadır. 
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mâruz kalanlar da daha çok ilkokul öğretmenle
ridir. 

Çünkü, cehaletle mücadele edenlerin öncü
leri ilkokul öğretmenliridir. Geri tepen her 
geriliğe hedef ve muhatap, ilk plânda ilkokul 
öğretmenleridir. îlko'kul öğretmenleri her za
man için devrimlerin koruyucularının ön safın
da yer almıştır ve almaktadır. Memlekette, her 
türlü ideal yeniliğin, devrimlerin yayıcısı ilk
okul öğretmenleridir. Tek cümle ile ifade et
mek gerekirse, bizleri buraya 'kadar getiren, 
ilk ilim ve irfan kaynağı da ilkokul öğretmenle
ridir. 

İlkokul öğretmenlerinin, milletin varlığında 
ve memlektin kalkınmasındaki değerini* maddi 
ve mânevi yönlerden önemini anlamıyanlardır 
ki, onlara bugüne kadar gereken, mevkii ve hak
kı vermemişlerdir ve vermekte de tereddüdet-
mişlerdir. Daha düne kadar, cihan serdarla
rından Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin önünde 
hürmetle eğildiği bu meslekin mensuplarını bu
gün Cumhuriyet Hükümetinin valisi, kayma
kamı hattâ nahiye müdürü kolundan tutup sı
nıfından dışarı atmakta ve bununlada kalmayıp 
emirlerindeki kuvvetler vasıtasiyle sokaklarda 
sürümektedir. Karakollarda dayaik atılmakta
dır. Bu konuda misal istiyecek olursanız, iste
diğiniz kadar verebilirim. 

Muhterem arkadaşlar, halen mevcudolan bu 
tutumla mesleki cazip hale getireceklerini iddia 
edenler aldanmışlardır ve aldanmaktadırlar. Bu 
meslek mensuplarıdır ki, yıllarca senenin 6 - 7 
ayında tek kuruş maaş almadan da köylerimizde 
kentlerimizde vazife görmüşlerdir. Oysa 1938 yı
lma kadar ayda 4,5 lira bir mesken bedeli ile 
taltif edilen ilkokul öğretmenleri bilâhara bu 
haktan da mahrum kılınmışlardır. Mahrumiyet 
bölgelerinde vazifeli öğretmenler iki yılda bir 
terfi hakkına sahip iken, bu haklan da ellerin
den alındı. Bir yardım olarak 1929 yılından 
sonra ilk mezunlara verilen 80 lira teçhizat be
deli de çok görüldü ve 1963 yılında. Bakanlık 
bu bedelin rakamında değil de, isminde deği
şiklik yaptı ve 80 liralık teçhizat bedelinin adı, 
donatım bedeli oldu. Bu hususta verdiğimiz bir 
teklif Hükümetin muhalefetine rağmen Bütçe Ko
misyonunca benimsenmesi üzerine gündeme gire
bildi. Temennimiz kadük duruma düşmeden çık
masıdır. Ve nihayet bir intibak Kanunu çıkarıl-

Muhterom arkadaşlar, bu memleketin valisi 
dendi, 350 az görüldü, 500 lira verildi. Kaymakam 
dendi, az görüldü, çok verildi. Hâkim dendi, az 

dendi, az görüldü, çok verildi. Hâkim dendi, az 
görüldü, çok verildi. Gümrükçü dendi, polisi den
di, veznedar dendi, subayı dendi, astsubayı den
di, zabıt kâtibi dendi, velhasıl, mübaşiri, gardi
yanı dendi de kimine tazminat, kimine mahrumi
yet zammı, kimine ek ödenek, kimine yüksek yev
miyeler adı altında- bazan haklı, bazan haksız 
haklar verildi. Öyle oldu ki, bâzılarının bir aylık 
maaş tutarı, öğretmenin üç yıllık maaş tutarına 
eşit kılındı. Biri ilkokul mezunudur, 500 - 600 
lira aylık alır, diğeri lise mezunudur, üstelik Hak
kâri'nin bilmem hangi köyünde görevlidir, fakat 
buna karşılık Devletin aynı baremi içinde 395 li
ra 30 kuruş aylık alır. Ondan sonra da diğer mes
lek mensuplarını ilgilendiren kanunlar peşi peşi
ne ve en geç beş altı ay içinde Parlâmentodan 
çıkarken, cazip hale getirileceği vadedilen meslek 
mensutbu öğretmenlerle ilgili kanunlar, yapılan 
bütün edebiyatlara, basma intikal eden bütün res
mî beyanlara ve alman bütün kararlara rağmen 
sürüncemede bırakılır ve nihayet 115 bin Öğretme
ni temsilen 10 000 öğretmen Tandoğan Meydanı
na hak aramaya çıkarlar. Ondan sonradır ki, is
tedikleri hak onlara tanınır. Hal böyle olunca 
öğretmen kütlesi Ankara caddelerinde hak arama
sın da ne yapsın?. Gönül isterdi ki, bir validen, 
bir kaymakamdan, yahut bir hâkimden önce, on
ları yetiştiren öğretmenler düşünülsün. 



C. Senatosu B : 49 10 . 3 .1964 O : 1 
Muhterem arkadaşlar, eğer bu memlekette 

bir adaletin, hem de sosyal adaletin yapılan hiz
metler oranında, hizmetin ağırlığı ve tahsilin 
derecesi ntsbetinde tahakkuk ettirileceğine bizle
ri ikna edecek biri çıkarsa kendisine müteşekkir 
kalacağız. 

Muhterem arkadaşlar, bundan önceki konuş-
inamda da birkaç, cümle ile temas etmiştim. Hu
zurlarınıza öğretmenlerle ilgili bir kanun tekli
fi geldiği vakit, rakamların büyüklüğünün büt
çeye olan yükü haklı olarak Maliye Bakanını 
ve Bakanlık erkânını teklifin karşısına çıkar
makta, bu durum Sayın Parlâmento mensupları
nı da düşündürmektedir. Şurası muhakkaktır ki, 
masraf, onu gerektiren sebebin önemi ve büyük
lüğü nisbetinde büyüktür. 

îşte, öğretmenlerle ilgili teklif lerdeki, mas
raf miktarının büyüklüğünün sebebini, masrafla, 
vazifenin önemi ve vazife görenlerin çokluğu 
arasındaki orantıda aramak lâzımdır. Ancak, 
vazifenin önemi ve vazifelilerin çokluğu ve onlar 
için istenen haklar, diğer meslek mensuplarına 
imkânsızlıklar sağlasın demek değildir. 

Mesele, haklar tanınırken sosyal adalet ilke
lerine sadık kalınmasıdır. Bu memlekette sos
yal adalet tam olarak tahakkuk ettirildiği tak
dirde bütün problemler kendiliğinden çözül
müş olacaktır. Yapılan tahsile, görülen hizme
te göre yevmiyeler, tazminatlar ve mahrumiyet 
zamları ayarlanacak olursa, zannederiz ki, öğ
retmenler bütün bunlardan mahrum edilecek 
kadar az bir tahsilin ve vazifenin sahibi olmaz
lar. 

Biz, Y. T. P. Senato (irupu olarak ilkokul öğret
menlerine verilmesi düşünülen tazminatı yeter
siz bulmaktayız ve o kanaatteyiz ki, diğer parti 
grupları da bu konuda bizimle hemfikirdirler. 
Bu konudaki sonucu, kanunun değiştirilmesi 
maksadına matuf takririmize verilecek oylar 
gösterecektir. Şehirlerde vazifeli öğretmenlere 
ise 150 köyde vazifeli Öğretmenlere 200 li
ra eğitim ödeneğinin verilmesini ve veri
lecek bu ödeneğin % 50 sini J964 yılında, 
geri kalanını da 1965 yılında verilmesini teklif 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci hususa gelin
ce : Bu hususu, huzurlarınızda ifade etmekten 
dahi hicap duymaktayım. Tasarının lehinde oy 
kullandığınız takdirde, 72 bin öğretmenin % l'i 

l)iı ödenekten fayda temin edememiş olacaktır. 
Onlarki, doktor raporu ile büro vazifeleri gör
mektedirler, kanunun şümulü dışında bırakı
lan ve sayıları ancak 700'ü bulan bu Öğretmen
lerin. diğerlerinden daha az görev yapmakta, ol-
duklarını, hangi hassas ölçü aletinin ölçmüş 
olduğunu bilemiyoruz. (xeri hizmette bulunan
ların, ileri hizmettekilerden az hakları olduğu 
şimdiye kadar nerede görülmüştür. Ye hangi 
a dal et öl çü sü n e sı ğa r f 

Kaldıki, bu yıl merkez teşkilâtında vazifeli 
kılman valilerle, aynı durumdaki kaymakamla
ra verilen tazminat ile taşrada ve merkez büro
larında vazifeli Ordu mensuplarına, Emniyet 
mensuplarına, Uüınrük mensuplarına ve daha 
bu durumda olan birçok meslek mensuplarına 
verilen haklar da aynı kanunun şümulüne gir
mektedir. Fakat, sıra öğretmene gelince, bu
nun kanuna uymadığı ileni sürülecektir. Bil
mem ki, Sayın Bakan bu noktayı nasıl tasrih 
edeceklerdir? Eczanelerde, bir reçete muamele
sini bile sayın bir işçimiz kadar yaptırmak im
kânından mahrum, fakat büroda görevli bir 
öğretmene hiç değilse ilâç parasını karşılayacak 
kadar parayı vermemek haksızlık olmaz mı? 
Yoksa bu memlekette bu gibi haklardan fayda
lanabilmek için mutlak suretfç hukuku, yahut 
mülkiyeyi bitirmek, yahut Emniyet mensubu 
olmak, veya (Jümrük teşkilâtında vazifeli bu
lunmak mı lâzımdır? 

Kanunun şümulü dışında bırakılan 700 öğ
retmenin de 72 000 öğretmenden ayırdedilme
mesini ve aynı haklardan faydalandırılmalarını 
teklif ediyomz. 

Muhterem arkadşlar, Kaynı Bakan ve belki 
Komisyonun Muhterem Sözcüsü, yüksek hu
zurlarınıza çıkarak belki teklifimize hak vere
ceklerdir. Fakat diyeceklerdir k i ; «Bu takrir
leri kabul etmek, kanunun çıkmasını geciktirmiş 
olacaktır.» Biz bu konuda şöyle düşünüyoruz: 
Bu haklan elde edebilmek için 30 - 40 yıl bek
lemekten eekinmijren çilekeş öğretmen, birkaç 
ay daha beklemekte sakınca görmiyecektir. 
Esasen, Senatonun mevcudiyetindeki hikmet, 
eksiklikleri tamamlamak ve aksaklıkları gider
mek değil midir? Bu kanunun, bir iki ay daha 
gecikmesinden Maliye'nüı zararı değil, fakat 
belki kârı da olacaktır. Öğretmenleri biraz ol
sun maddî sıkıntılardan kurtaracak olan bu ta
sarı ve teklifin, kadük duruma düşürülmeden, 
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iki yıl sonrada olsa, huzurlarınıza kadar gele
bilmiş olmasını, büyük bir başarı saymaktayız. 

Kanunun, Maarif ordusu mensuplarına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi Y. T. P. 
Grupunı adına hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil buyu
runuz. 

HÜSEYİN DlKEÇLİGÎL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlarım, memnuniyetle karşılamış 
olduğumuz bu kanunun bâzı noksan tarafları 
üzerinde durmak istiyoruz. Efendim, bir defa şe
hir ve köy öğretmenleri arasındaki farkı ben faz
la bulmaktayım. Köyde çalışan arkadaşlarımıza 
150 lira, şehirde -çalışan arkadaşlarımıza 100 li
ra tazminat vereceğiz. Şimdi bunun ikisini mu
kayese edecek olursak, hakikaten köylerdeki du
rum zordur. Ama, buna mukabil şehirde çalışan 
arkadaşlarımızın durumları da, bundan aşağı 
değildir. Köylerde umumiyet itibariyle öğretmen
lerin dört ay süreli tatilleri vardır. Şehir öğret
menlerinin ise; tatil süreleri daha azdır. Aynı 
zamanda, köydeki hane sayısı 70 i geçtiği tak
dirde o köye iki tane öğretmen ilâve edilebilir. 
Şehirde bulunan arkadaşlarımız da sekseni mü
tecaviz öğrenci ile**meşgul olurlar. Ve bu bakım
dan bu iki grup arasında dengesizlik vardır. Di
ğer taraftan, bâzı meslektaşlar grupu bu kanu
nun dışında bırakılıyor. Meselâ burada çocuk kü-
tiphanesinde çalışanlar, beslenme işlerinde çalı
şanlar, bunun dışına alınmışlardır. 

Muhterem arkadaşlar, maarif camiası bir kül
dür. Çocuk kütüphanesinde çalışan arkadaşları
mızın durumları, hiç de diğer ders veren öğret
men arkadaşların durumundan aşağı değildir. 
Çocuk kütüphanelerinde çalışan öğretmenler, 
yaz tatillerinde de vazife yaparlar. Ve bilhassa 
okumayı teşvik edeceğimiz bir zamanda çocuk 
kütüphanelerinde çalışan öğretmen arkadaşları
mıza bu tazminat verilmediği takdirde, bu arka
daşlarımızın mağduriyetlerine sebebiyet verile
cektir. 

öğretici filimlere gelelim : 
öğretici filimlerde çalışan arkadaşlarda ders 

veriyorlar demektir. Bütün şehir okullarını, köy 
okullarını Öğretici filimlerle beraber gezerler, fi
limler! gösterirler, çocuklara izahat verirler, on
ları tenvir ederler, hattâ o kollular hakkında on
lara ders verirler > Aynı zamanda. Millî Eğitim 
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müdürlükleri tarafından öğretici filimlerde ça
lışan öğretmenlerin senelik mesaisi tesbit edilir. 
Ders konuları geldiği zaman öğretici filim öğ
retmenleri, sınıflara çağrılıp çocuklara öğretici 
filimler gösterildikten sonra o konu üzerinde ders 
yapılır. Şimdi bu konuda bilfiil çalışan arkadaş
larımız, bunun dışında tutuluyorlar. Yaz ayla
rında da bu arkadaşlarımız mesai gösteriyorlar. 

Beslenme işinde çalışan öğretmenler de bu
nun haricinde tutuluyorlar. Beslenme işi demek; 
Millî Eğitim konusu demektir. Beslenme işi; 
ufak bir iş değildir. Devamlı olarak köylere ka
dar beslenme işini götüren, beslenme konusunda 
köylüleri tenvir eden, ne gibi işler yapılacağı 
hususunda bilgi veren bilfiil eğitim işleri ile gö
revli olan bu öğretmen arkadaşlarımız da bu 
mevzu dışında tutulmaktadırlar. Maarif daire
sinde çalışan arkadaşlarımıza gelelim : 

Şimdi, Sayın Millî Eğitim Bakanı diyecek
ler ki; «Efendim, bu arkadaşlar böyle, ama bil
fiil vazife görmüyorlar. Aynı zamanda biz, bun
ları mesleklerine döndürmek istiyoruz. Meslek
lerinde çalışsınlar daha faydalı olsunlar.» 

Muhterem arkadaşlar, iş böyle değildir. Me
selâ bir polis memurunun veya diğer her hangi 
bir memurun aldığı tazminat da vardır. Maarif 
Müdürlüğüne, sicil işlerinde çalışan öğretmenle
rin de işleri az değildir. Yaz tatilleri dahi yok
tur. Bir kanun gelirken, bütün öğretmenleri içe
risine alması iktiza etmektedir. 

Şimdi, bilhassa çocuk kütüphaneleri meselesi 
hühimdir. Memleketimizde bir noksan var. O da 
çocuklarımızın okumaya karşı az sevgileri olma
sı keyfiyetidir. Çocuk kütüphanelerindeki öğret
menin vazifesi, sadece çocuklara rehberlik etmek 
değildir. Ayrıca müsabakalar, şiir günleri terti-
beder. Hangi kitabın okunacağı, hangisinin oku-
namıyacağmı söyler ve bu konuda rehberlik ya
par. Yaz tatillerinde yine bilfiil bu çocukların 
başında dururlar. Muzır neşriyattan çocuklarımı
zı koruyacağımız bir devirde bu kütüphane öğ
retmenlerini takviye etmezsek, rehber hale ge-
tirmezsek, tazminat vermezsek, eğitim sahasında 
bir taraf, bir köşe noksan ve kifayetsiz kalır. Bu 
bakımdan bu kanun çıkarken, tümüyle beraber 
ilkokul öğretmenlerinin nazari itibara alınması 
ve mütalâa edilmesi iktiza eder. Yarın, eksik bir 
kanunun çıkması öğretmen ailesini üzecektir. 

Diğer taraftan bu yıl yüzde 50 si uygulanl* 
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yor, yüzde 50 si uygulanmıyor. Arkadaşlarım, 
öğretmen camiasına bir kanun gelirken malî im
kânlar düşünülmeli ve bu imkânlar hesabedildik-
ten sonra kanun öyle gelmeli. Bugün ihtiyacı 
olan öğretmen ailesine yüzde 50 si bu sene veri
lecek, yüzde 50 si gelecek sene verilecektir diye 
bir kanun teklifiyle gelinmesi de elbette ki biraz 
üzüntülü olacaktır. 

Şimdi, «Bunun karşılığı nereden bulunacak
tır?» denilecektir. Tahmin ediyorum ki, Maarif 
Vekâletinin elinde mevkuf kadrolar vardır, bu 
kadrolarla beraber telâfi edilebilir ye bu öğret
men arkadaşlara bu malî yıldan itibaren bu taz
minat ödenekleri verilebilir. Bunun için imkân 
araştırılmalıdır, 

Muhterem arkadaşlarım, meslekin her kolun
da faal olan ve çalışmakta olan arkadaşlarımıza 
imkânlar verilmesini ve bunların adedleri de çok 
değildir. Esasen bu kanunun dışında kalan öğ
retmen miktarı 1 298 kişidir. 1 298 kişilik öğ
retmen grupunun bu kanunun dışında bırakıl
ması ve banlara tazminat verilmemesi 
hakkaniyet, hakikat esaslarına uygun bir keyfi
yet değildir, olmamalıdır. 

Onun için 1 298 öğretmenin de bu ödeneği 
alması iktiza etmektedir. Maddeler geldiği za
man bu hususta tekliflerimizi yapacağız. Muh
terem arkadaşlarımın bu arkadaşlarımızın du
rumlarını nazarı itibara almalarını istirham ede
rim. 

Hükümet bu kanunu getirirken ilerisi için 
bir temennide bulunsaydı; muhterem arkadaş
larım, bütün memur arkadaşlarımızda bu kanun
lar gelirken bir üzüntü olabiliyor. Onun için 
Hükümetin Personel Kanununu bir an önce ele 
alması lâzımdır. Bütün Devlet kadrosunda çalı
şan memurların geçim endeksi tesbit edilmeli
dir. Bir gün şunlar ve bir gün buna ait kanun
lar çıkararak memurlar arasında ikilik de do
ğurmamalıdır. Bu meslekdaşlarımız namına ha
yırlı olan kanun elbette yine de yaralara mer
hem olmıyacaktır. Personel Kanununda Hükü
met tarafından bütün memurların geçim duru
mu nazarı itibara alınmalı ve bu suretle bu mem
lekette artık memur statüsü tâyin edilmelidir. 
Bunu Hükümetin bir an önce nazarı itibara al
masını temenni ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN --. C. H. P, Grupu adına Sayın 
Arı. 
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C. H. PARTİSİ GRUPU ADINA AHMET 

NACİ ARI (Kırklareli) — Sayın Başkan, Sayın 
senatörler! 

Refahlı, kuvvetli, aydın Türkiye'nin özlemi
ni en kısa zamanda gidermek için milletçe top-
yekûn bir kalkınma çabası içindeyiz. 

Plânlı bir kalkınma devresinde başarılı so
nuçlara ulaşabilmek, sosyal yapının temel taşı 
ve başarı unsuru olan insanın maddi ve mânevi 
huzuru ile mümkündür. 

Milletlere vücut veren, onu sağlam bir yapı 
ile ayakta tutan, mânevi ye ahlâki değerleri üs
tün insanlar, herşeyden evvel eğitim ve öğretim
den asgari nasibini almış kişilerin topluluğudur. 

Türk insanını, çağdaş uygarlık seviyesine en 
kısa zamanda ulaşabilmek için bilgi, ahlâki has
letlerle bez.em.ek eğitim ve öğretim görevlerinin 
sorumluluğu, çalışkanlığı, feragat ve gayreti ile 
mümkündür. 

Aziz milletimizin millî şuur, sosyal dayanış
ma, refah, huzur ve kalkınmasında öğretmenleri
miz olumlu ve etkili bir çalışma düzeyinde ol
duklarını, dünden bu yana, her gün en güzel ör
neklerle ispatlamışlardır. 

Mânevi kalkınma, bilgi ve kültür zenginliği 
ile kaim olduğuna göre oldum olası vekâr, teva
zu, feragat ve fedakârlığın en güzel örneklerini 
venegelerek, her türlü mahrumiyet ve güçlükle
re, yılgınlık, bezginlik göstermeksizin göğüs ger
mesini bilmiş öğretmenlerimize, şükran duygula
rımızı sunarken, yetişme ve yetiştirebilme güç
lerini maddi imkânlarla yeterli kılmanın da zo-
runluğu içinde olduğumuzu lâftan öte gerçek
leştirmek yolundayız. 

Yüce Meclislerin sayın üyeleri ile Hüküme
tin, geç de olsa, külfet yüklenme ile nimetlerden 
faydalanmakta hakşinas bir tutum ve davranışa 
nispî de olsa yöneldiğini görmek, eğitim ve öğ
retim topluluğumuzun yarma ayrı bir huzur ve 
güvenle bakmalarında elbette memnuniyeti mu
cip bir hal yaratacaktır. 

Bugünkü sosyal ve iktisadi şartlar, güçlükler 
karşısında maddi değer hükümlerine göre verile
cek ödenek miktarının, gerçekler üzerinde eğil
me, hakkı teslim bakımından ayrı bir mânevi de
ğeri olduğuna şüphe yoktur. 

Millî Eğitim dâvalarımızın hallinde, Türk in
sanını eğiterek, öğretecek, yetiştirecek, yarının 
aydın Türkiye'sinde Özlenen seviyeye ulaştırıl
masında baş sorumluluk ve şerefin her derecede-
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ki eğitici ve öğretici insanlara aidolduğu bir ger- I 
çektir. 

Bu sebeple öğretmenlerimizi titiz bir öğretim 
süzgecinden geçirerek yetiştirmek, mesleki, top- I 
hım içinde onursal seviyenin üst basamağında 
yaşatmak, cazip kılmak için, maddi ve mânevi 
imkânlarımızı her zaman seferber etmek mecbu
riyetinde olduğumuzu müdrikiz. I 

Vazife ve sorumluluk şuuru yanında sağlam I 
bilgilerle mücehhez öğretmenlerin huzur ve re
fah içinde vazife görebilmeleri çalışma imkân
larını da elbette çoğaltacaktır. 

İlkokul öğretmenleri ödeneği kanun tasarısı
nın; eğitim ve öğretimin ilk adımında karşımı
za çıkarak, yarın için ümit kaynağımız olan yav
rularımızı, şefkat dolu sıcak ilgileri, sağlam bil
gileri ile öğreten, eğiten, yetiştiren ve her yıl 
randıman teftişi vermekle mükellef kılınan ilk
okul öğretmenleri için hayırlı, faydalı olması di
leği ile C. H. P. Grupu adına hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

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

yın Başkan, •muhterem arkadaşlarım, ilkokul 
öğretmenlerini içinde bulundukları, malî sıkın
tıdan biraz olsun kurtaracak olan bu tasarıyı 
getirdiğinden dolayı Hükümeti huzurunuzda 
tebrik ederim. Ancak sanıyorum ki, tasarı bir
kaç eksiği ihtiva etmektedir. Bunlar düzeltil
medikçe tasarının hiç değilse mükemmel hale 
gelmesi mümkün değildir. Bunlardan birincisi, I 
bu tasarıda yedek subay öğretmenlerin <ök- | 
süz bırakılmış olmasıdır. Millî Birlik İdaresi 
tarafından ihdas edilen ve Dünya Eğitim. Teş
kilâtı tarafından da takdir edilen ve pek çok 
milletler tarafından taklide çalışılan bu mües
seseye mensup öğretmenlerin bu tasarıda ök
süz bırakılmasına gönlük razı olmadı. Tetkik 
ettiğim zaman, gördüm ki, Millî Eğitim Ba
kanlığı bu tasarıyı daha çok bizzat dersha
nede çalışan öğretmenler için getirmiş. Yedek 
subay öğretmenlerin d© yüzde yüzü fiilen ders
hanede çalışmaktadır. Ben bütün gayretlerime 
rağmen, yedek subay öğretmenlerin neden bu 
tasarının dışında bırakıldığını anlıyamadım. 
Lütfeder Hükümet izah ederse memnun kalı
rım. 

ikinci husus ilk öğretim müfettişleri ele bu 
tasarının dışında bırakılmaktadır. Malûmdur ki, 
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ilk öğretim müfettişleri, öğretmenlerin öğret
menidirler. Zaman olur, katır sırtında köy köy 
dolaşarak, öğretmenin metot ve gaye bakımın
dan vazifesini uygun bir şekilde devam ettir
mesini sağlarlar. Bu bakımdan ilk öğretim mü-
fetişleri de, kanaatimce bu tasarının içerisine 
konmalıdır. 

Üçüncü husus, tasarının ihtiva ettiği geçici 
maddedir. Hükümet bir defada değil, iki taksit
le verilmesini ön görmektedir. Kanaatimiz odur 
ki, bu mevzuda da mutlaka bu ödenek artırıl
malıdır. Günkü halihazır durumda çok azdır. 
veya mutlaka bu taksit kaldırılmalıdır. Eğer 
bu bütçeye fazla bir yük oluyor, bu ödenekler 
artırılamıyorsa mutlaka bunun taksitten kur
tarılması kanaatindeyiz. Maddelerde tekrar 
huzurunuzu işgal etmemek için bu 3 hususun 
mutlaka düzeltilmesini istiyen üç önerge tak
dim ediyorum. Arkadaşlarımın iltifatlarını di
ler hepisin! hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Rasim Giray, buyurun. 
RASÎM GİRAY (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, orta tedrisat öğret
menlerine ait ders ücretleri kanununu takiben, 
ilk öğretim öğretmenlerine ait ve maarifimi
zin esas yükünü teşkil eden ilk okul öğret
menleri ve bunların ihtiyacına kısman, olsun 
cevap vermek mahiyetinde olmak üzere getiri
len bu kanunu memnuniyetle karşıladığımı 
ifade temek isterim. Ancak bunun yanında bir 
üzüntüm ve endişem vardır. Bu hususu yük
sek huzurunuzda ifade etmek ihtiyacındayım. 
Üzüntüm ışudur: Arkadaşlarımız benden evvel 
temas ettiler, öğretmene muhtaç olduğumuz 
takdir edilir. Kendisine şehirde ise 100 köy
de ise 150 lira ödenek verilmesi uygun görü
lür. Ancak, bütçemiz dardır diye bunun yüz
de 50 nisbetinde tediye edilmesi ifade edilir. 

Muhterem arkadaşlarım; yüz lira ödenek 
alacak olan öğretmenin 50 lira kesildikten son
ra eline 40 - 45 lira kalacak. Günde 1,5 lira.. 
Öğretmenin bununla hangi derdine deva oldu
ğumuzu düşünürsek, hangi derdine deva olabi-
deceğimizi düşünürsek, bir defa olsun teemmül 
ederek; bu parayı vermekle almak arasında bir 
fark kalmıyacağı kanaatindeyim. Şehir öğret
menine günde 1,5, köy öğretmenine günde 2,5 
lira vereceğiz.. Evet siz sıkıntı içindesiniz, 
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ama benim de imkânım müsait değil.. Sayın Ba
kanın, geçen konuşmalarında işaret ettiler : 
«Gerek ders ücre t im ve gerekse öğretmene 
verilecek bu ödenek tutarının 180 milyon lirası 
esasen bütçede açıktır buyurdular. 180 milyon 
liranın 130 milyon lirasını tasarrufla karşıla
mak imkânına sahibolacağız fakat 50 milyon 
lira gibi bir parayı gelecek seneye bırakmak 
ihtiyacını duyuyoruz. Bu hususun yüksek 
takdirlerinize mazhar olacağına inanıyorum. 
Üzüntüm budur. 

Endişeme gelince; mahrumiyet bölgesinde 
ders veren öğretmene gayet tabiî haklı olarak 
köy öğretmenine 1Ş0 lira verilmek isteniyor. 
Mahrumiyetten anladığımız nedir1? Ve bu mah
rumiyet nerede başlar, nerede biter? Kanaa
timce; parası olmıyan, maddi imkâna sahibol-
mıyan bir kimse ister köy, ister şehir, ister 
Ankara olsun, ister İstanbul olsun, mahrumi
yet -içindedir. 

Eğer, Ankara'da, istanbul'da veya şehirda 
oturmak mahrumiyetten kurtulmak mânasına 
geliyorsa; o takdirde aynı maaşı alan iki öğ
retmenin yaşaıma şartları farklı olmaması lâ-
zımgeli* 4 1 ' 

Köyü mahrumiyet bölgesi kabul edip, köy
deki arkadaşlara 150 lira vermekle onu terfih 
etmek isterken, çok arzu ederim ki, orta tedri
satta ve ilk tedrisatta şimdiye kadar menşe 
farkına dayanan bâzı politika ve idare adamla
rımızın maalesef körükledikleri ikiliği bir de şe
hir ve köy öğretmenleri diye ayırmak su
retiyle de daha da derinleştirmiyelim. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. Verilmiş olan tak
rirlere iltifatınızı rica ederim, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Yılmaz înee-
oğlu. 

MUSTAFA YILMAZ İNGEOĞLU (Afyon 
Karahisar) —• Muhterem arkadaşlar, 

Memleketin istikbal ve istiklâliyetini koru
yacak gene kuşaklarını, yetiştirmekte olan öğ
retmenlerin yarınlarından endişesi olmıyan me
sut ve bilgili şahsiyetler olması icabeder. 

Bunun için öğretmenin rahatça yaşıyabilme-
sini temin edecek maddi ve mânevi imkânlar 
içinde bulunması lâzımdır. 
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Bugün birçok öğretmenlerin maddi zaruret

ler içinde bulundukları aşikârdır. Bu zaruret
lerin tevlidettiği mânevi sıkıntı şüphesiz ki, 
öğretmeni inceleme, .yetişme ve yetiştirme im
kânlarından mahrum bırakmaktadır. 

Bu sebeplerle hususi sektördeki cazip im
kânlar birçok öğretmenlerin meslekini bıraka
rak maddeten tatmin edilecek yerlere girme
lerine ve binnetice öğretmen sıkıntısına düş
memize sebebolmaktadır. • 

Sosyal adaletin tatbikine Devletin maddi 
imkânı nisbetinde dikkatli olmaya mecburuz. 

İlkokul öğretmenleri ile, ortaokul öğretmen
leri arasında tabiî bir hiyerarşi gözetmekle be
raber birbirlerini kıskandıracak bir fark tev-
lidetmekten sakınmalıdır. 

Bu kanun tasarısı öğretmenler -arasında kıs
kançlık ve ikilik yaratacak mahiyettedir. Ay
rıca : 

100 - 150 lira gibi cüz'i bir ödeneğin tak
sitli olarak kabul edilmesi üzüntülere mucibol-
muştur. 

İlkokul öğretmenleri haftada 26 ilâ 30 saat 
ders vermektedirler. Çok yerlerde bir tek öğ
retmen beş sınıflı bir okulu tek başına idare 
etmektedir. 

Bu şekilde bir ödenek kabul edileceği yer
de mecburi ders saatleri haftada 18, 20 veya 
22 saat olarak dondurulduktan sonra fazla ders 
saatleri için münasip bir ücret vermenin daha 
adilane olacağı kanaatindeyim. 

Bu itibarla bu kanunun tümü reddedilerek, 
ortaokul ve lise öğretmenlerinin ders ücretle
rine muvazi bir kanun tasarısı getirilmesini 
arz ve teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Oavit Okyayuz buyuru
nuz. 

OAVİT TRVFÎTC OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım, ilkokul 
öğretmenleri ödeneği Kanununun Senatoda 
müzakeresi esnasında ibize tou Ibüiyük milletin 
temsilcisi olmak bakımından 'fikrî ve mânevi 
kifayetimizi veren insanların büyük hatırasını 
huzurunuzda en büyük hürmet ve ınüha'bbet-
lle kıymetlendirmenin, vazifeni olduğu anlayışı 
ile huzurunuza gelmiş 'bulunuyorum. 

Sen 'hep kendi kendime, ve daima sorarını, 
bilhassa cenk meydanlarında bu memleketin 
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'hayat ve (haysiyetini koruma hususunda üıcn'üz 
(bahar çağında gözlerini kırpmadan ölümlerle 
kucaklaşan hu isimsiz 'vatan kahramanına bu 
şaşırtıcı cesaret ve fazileti veren kimdir? düz, 
evvel de işaret ettiğim 'gibi bu memlekette mil
letvekili ve senatör 'olabilmenin ıh ihtiyarlığına 
yükseltnvektle olan bize, 'înâneivi fikir ve kıy
metler kazandıran bu isimsiz insan kimdir? 
Şüplhe yokki, bu sualler pek ç«ok saunalarda ço
ğaltılabilir ve bu sualin bir tek cevabı vardır. 
O, feragat ve fedakârlık örneği Ih ay af. ve Ihay-
siyeti içinde, ibu toprağa ve lira 'bayrağa hizmet! 
etmeyi en büyük saadet üayan öğretmendir. 

Öyle olunca; bize faziletlerimizi, ibize ada
let anlayışını, biızfe millî ve ilâ'hi inanış ve bağ
lılığımızı, Ib'üyük kıymet ve değer fikrini ka
zandıran «bıı insanların 'haklarına tallûk eden 
bu kanunda, elbette haksızlık sayılalbilece'k en 
küçük 'bir İhtimalle üıakszlık sayılabilecek bir 
hükmün sevk edilmesinde bizim için azap ve ıstı
rap vardır. İBıı 'bakımdan ibu kanunda (bilhas
sa öğretmeli arkadaşlarımızı ayırıcı bir tatbi
katın getirilmiş olmasından, şahsan kendileri
ne sizlerin de hislerine tercüman olduğuma 
İnanarak ifade 'ediyorum ki, minnettar ve 
hürmetkar .olduğumuz öğretmen arkadaşları-* 
ımrz için «çok müteessir olmaktayım. Ben hak
lı «olarak soruyorum: Neden ive niçin kütüpa-
neleırifmilzdle çalışan öğretmenlerimiz, sınıflar
da ders veren öğretmenlerimizden ayrı (bir mu
amele görtmüş, neden ve niçin yedek subay öğ
retmen arkadaşlarımız bu imkândan mailinim 
ediliyor? Neden ve niçin llıalk eğitimi dıizıme-
tinde vazife alan öğretmen arkadaşlarımız bu 
kanunun getirdiği, küçük ölçüde de olsa nimet
ten istifade ettirilmiytor. 'Bu soruların inandı
rıcı bir cevaibı olamaz. Kanunun bu kısmının 
mutlaka, adaleti t'elmin ve tesis için düzeltil
mesi zarureti olduğuna, inanmaktayım. 

Ayrıca Ih'er bakımdan ıminnettar olduğumuz 
ve inandığımız, 'büyük vatanımızın korunuş 
ve kurtarılışında İsimsiz ımücaihidolan «öğret
menlerimize verdiğimiz 150 - 200 lirayı da tak
site bağlamak suretiyle vermek bence çok in
citici olmaktadır. Asıgari 'bu ödeneklerin 200 
ilâ 150 liraya çıkarılarak eğer bütçede ızaru-
retler varsa; bu miktarlar üzerinden ödenek
ler 'bağlanmasında da. ıbelki zaruret olaibilir. 
Böyle ibir tatbikat kabul edilebilir. Bu bakım-
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dan bu istikamette bâzı 'maddeler konuşulur
ken vereceğimiz takrirlerin aziz arkadaşları-
«miz tarafından aynı minnet, 've (hürmetin «gönül 
dolusu iştiyakı içinde karşılanarak düzeltile-
eeiği inanışı ile sayın Senatoyu ve aziz Başka
nı 'hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
Komisyon konuşacak mı? 

MtLLt EĞ'ÎTil'M KOMİSYONU SÖZOÜSÜ 
KLITHı ÜLKÜ CTunceli M illeti vekil i) — Hayır. 

'BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ LGİTİAl BAKANİ İBRAHİM ÖK-

TRM (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan. 
mulhterem senatörler; gerek grupları adına, 
gerekse şahısları adına yüksek huzurunuza su
nulmuş 'bulunan kanun tasarısı vesilesiyle ko
nuşan ve görüşlerini 'bildirmek lûtfunda bulu
nan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ede
rim. Arkadaşlarımız ittifakla en çok «çile çe
ken öğretim görevlisi ilkokul öğretmenlerinin 
cüzi de olsa iihtiyaçlarmı gidermeyi hedef tu
tan bu kanun teklifini son derece iyi niyet ve 
anlayışla karşıladılar. ^Ter birisi kendi görüş 
zaviyesinden kanunun eksikliklerine İŞare'l et
tiler. Burada haklı bulundukları taraflar «var
dı; 'haklı olduklarını sanmadığım taraflar da 
vardır. 'Haklı oldukları halde kanun neden 
bu eksiklikleri taşımaktadır? Arkadaşlarımı
zın bir kısmı lûtrVtdiler ifade (buyurdular. İçin
de bulunduğumuz malî durumun 70 küsur bin 
civarında 'bulunan öğretmen topluluğunu tam 
mânasiyle tatmin edecek yeterlikte olmadığn 
nı gö'z önünde tutarsanız, bu, arkadaşlarınn-
'zm çoğu tarafından yetersiz olarak vasıflan
dırdıkları teklifin bütçeye getirdiği yekûnun 
da 1'20 milyon civarında olduğunu tetkik eder
seniz o zaman anlaşılır ki; Hükümet bu bü
yük topluluğun içimde (bulunduğu sıkıntıyı gi
dermeyi Ihedöf tutmakla (beraber, aslında ken
dilerinin düşünüldüğünü ve .bir sıra içinde 
mutlaka ne yapıp yapıp onları refalha kavuş
turacak bir gün geleceğini anlatmak ister. 
Yoksa, (bu kanuna, (hiçibir zaman ilkokul Öğüet-
menlerimizin mıılhtaç bulundukları maddi refa
hı temin 'edecek bir imkân nazan ile bakılma-
maktadır, 

Mıılhtereım arkadaşlarımı; (bu kanun tasarısı 
hazrıl alim adan evvel, öğretmen dernekleri ve 
temsilcileri ile geniş Ölçüde temaslar kuruldu. 

168 



C. Senatosu B : 49 10.3 .1964 O : 1 
'Bizzat ilkokul öğretmelilerimizi temsil eden 
derneklerimizin de, Hükümetin içinde bulun
duğu malî sıkıntıyı göz önünde tutanakla 'bir 
vatanperverlik ğösfierdiler ve kendileriyle Ih iç 
değilse bir süre irin ımuta.'bık kalabileceğimiz 
'hususunda bir karai' 'birliğine varıldı. 

Arkadaşlarımızın taksitli kanun diye tav
sif ettiği, 'haklı olarak tavsif ettikleri, ibıı tak
siti dahi öğretmen derneklerinin 'mümessilleri 
çaresizlik irinde kabul ettiler, Ve dediler ki 
«Kanunun bize getirdiği maddi karşılık mü
him değildir, ama .Hükümetin ve onun vasıta
sı ile Parlamentonun bizim kaderimizle ilgi
lendiğini göstermesi dahi ibizim irin ümit ve
rici, şeıvk Vericidir, bunu 'hüsnü telâkki ettik.» 
dediler. Ve bu < ıdayışı gösterdiler. 

Ek ders ücreti kanunu tasarısının müzake
resi sırasında da. arz ettim, ibıı iki kanunun bu
gün, fbütcede karşılığı yoktur ve önümüzdeki 
yıl içinde yapılacak tasarruflarla ve arada 
'vergi kaynaklarıımızdan fazla umulan ^gelirler
le de karşılanabileceği düşiünülnıektedir. O 
halde aşağı - yukarı açığa çekilen bir çek ma
hiyetinde bunları dalha fazla, Ibütcenin bılgiin-
kü (hali de ıgöz önünde (bulundurularak şişirme
ye imkân yoktur. Ama şayet yıl içinde tasar
ruflar ve gelirlerimizde bir artış olursa (bir tek 
kanun maddesinde yapılacak değişiklikle bu 
taksit kaldırılacak. Ama bugün için huna im
kân yoktur. Aşağı - yukarı taraflar da bu ko
nuda mutabakata varmıştır. Konuşan arkadaş
larımızın hemen hepsi belli üç nokta üzerinde 
durdular. 'Bu; şehir ve köy ilkokul öğretmen
leri arasında yaratılmış olan farkın doğru ol-
ımadığı, adaletsiz olduğu. Bğer köy Öğretmen
lerine verilecek olan fazlalık sırf onların mah
rumiyet içinde kalmalarımı, bu mahrumiyetle
rini tazmin düşüncesi ise, hu mahrumiyetin 
tarif edilmesi 'gerektiği, hu arada köyde ve 
şehirde vazife .gören öğretmenler arasında ya
ratılan hu farkla İni iki öğretmen topluluğu 
arasındaki bu iki sınıf içinde zıtlıklar, kıs
kançlıklar yaratılacağı. Zaten zedelenmiş (bu
lunan öğretmen topluluğunun ,bir dalha bu şe
kilde zedeleneceği gibi mülahazalar ileri sür
düler. Müsaade ederseniz evvelâ İbıı noktayı 
cevaplandır aymu 

tik defü Türkiye'de 'bütün mevzuatımızı, 
personel mevzuatımızı göz önünde tutarsanız 

bu kanun tasarısı ile bir mahrumiyet zamanı 
getirilmektedir. Şehir ve kasabalarda çalışan 
öğretmenlere 100 liraı köy okullarında vazife 
gören öğretmenlere 50 lira fazla olarak 1Ö0 lira, 
aylık ödenek artırılmiış bulunuyor. lîasim Gi
ray arkadaşımız dediler ki, «Bu mahrumiyeti 
nereden çıkanyorsunuz?.. Köy öğretmenlerinin 
mailinim olduğu, mahrumiyet içinde yaşadığı 
ve buna mukabil şehir ve kasaibalardakileriıı 
mahrum olmadıkları hangi kıstastan anlaşıla
caktır?» 

Şimdi arkadaşlar, bir defa bunun uzun 
'bir tarife ihtiyacı olduğu kanısında değilim. 
Aynı mektep mezunu aynı görüş salhihi insan-ı 
ların bir kısmın, bir yıllık hizmet süresinin mü-
hilm ibir kısmını köy hayatı içinde 'gfdçirmek' 
meehuriyetinde kalıyor. Filhakika, köyde mas
rafı, şöhirdekindeıı dalha azdır. Ancak hu öğ
retmenin aynı 'zamanda köy dışındaki okullar
da okumak seviyesinde, yaşında 'bulunan ço
cukları olduğunu İbir an düşünelim; Ibunlar 
şehir ve kasabada okuyan öğretmen arkadaşla
rımıza nazaran imtiyazlı mıdırlar, imtiyazsın 
mıdırlar? 

Haftada bir 'olmasa bile, onbeiş günde, ay
da, bir kasalbaya gitme ihtiyacını düşünün. Bu 
öğretmen nakil masrafı ve gittiği kasaba v!e 
şehirde otel parası ile yemek parası gibi 'bir 
munzam masrafa ve külfete mahkûm değil mi
dir? Buna mukabil şehir ve kasabada oturan 
öğretmen bu neviden asgari imkânları oturdu
ğu yeıde ayağının 'altında bu'ıiııaıktadır. Diğer 
mahrumiyeti h e sah a kartın asak bile şaı fark da
hi, köyde oturan öğret menin, şehir ve 'kaısaıb-a-
da oturan öğretmene na^arıan biraz daha faırklı 
olaralk göz önünde tutmak gerekmektedir. 
Eğitim Bakanlığı hizmetleri içinde köyde ve 
kasabada oturan öğretmenlerin Bakanılıi'k üze-
.rinde yaptığı tazyiki göz önünde tuta'rsanız, bu 
köylerde vazife göıreıı öğretm^nleırin, köyler
den en kısa zamanda kaçmak için her çeşit yol
lara başvurdukları tesbit edilmektedir. Bir a.n 
evvel köy hayatından kasaba ve şehir hayatııi'a 
intikal etmeyi hedef "tutmaktadır. Halbuki 
buıulara verilecek olan 50 lira faır'klı zamla 
.niiiıhteııuden hiç. değilse köyde gördükleri hiz
metlerle şehir ve kasahıalardakindeıı daha ağır 
olduğumu söylemek suretiyle bu ağırlığın an
laşıldığı, ve fazla sayılan bir ilâve gayret ol* 
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dıığuıııu, bıı nevi gayretterin madde ile öden
mesinin mümkün • bııtuuuuadığını, cemiyetim 
Parlâmentosu, Hükümeti ile nnları düşünmek
te okluğunu ve burada hıaışlıyaın bu faıklılığın 
ya finişi meslek hayatına da intikal edebile
cektir demenin bir müjdesi değil midir? 

Ne insinden bakaırsanız balkınız, kiöy okulu 
öğretmeninin. hayatı şehir ve kasabalardaki 
okul öğretmelilerinin. hayatımdan çok dıaha 
farklı ve çok daha mahrumiyet içindedir. 

Yine ilkokul öğret inenleri aynı halklara sahi-
botdukları hailde .okut dışında vazife gören. Öğ
retmenlerimize .neden Ödemek v(»irilmediği 'konu
su da; münıakaş'a, edilmiştir. 

filmdi arkadaşlarını, bu kanundain 62 760 
öğretmen istif iade e t m ektedir. Köy ve kasaba
da fiilen okul öğretmenliği yapan ark'adaşları-
mızın sayısı 62 750 dir. l^unların içinde, ceza 
evlerinde vazife gören, ilkokul öğretmeni eriyle 
yetiştirme yurtlar ınd a vazife gören: ilkokul öğ
retin enleri de dâhildir. 

Bunun dışımda kaıla;n 682 sıavi'Sindaki öğ
retmen de kütüpanelerimizde, filim cilik mer
kezlerinde ve idari görevlerde vazife görmekte
dirler. Aıma bu arkad aşlarım iz 6837 sayılı Ka
nun hükmünce, oırt>aokullaıriıtnızda haftada, 8 
saat süre ile ek ücretli görev almakta, hu tak
dirde haftada 80 T.L., ayda 240 T.L. kaaau-
mııakla ilkokul öğretmenlerimin salhip bulunma
dıkları bir gelir membaına: sahip buluınımakta^ 
dırtar. Kaldı <\û bu kanunla güttüğümüz amaç 
bizim ilkokul öğretmenliğinden, mektepten 
uzaklaşmak istidadı gösteren öğretim eni müm
kün okluğu kadar mektebe baığlaimıaktır. Kü-
tüpanelerilm'izde olsun, filimcitik merkezlerinde 
olsun, idari görevlerde olsun çalışan, öğretmen
leri mektebe iade etmeyi, göndermeyi hedef 
tutmak, kütüpaneciılik için lise mezunları ara
sından burslu olarak kütüpane memurluğu ya
pacak gençlerimiz yetiştirilmesini plânlanıak 
ve aynı neviden idari memuriyetlerde ve fi-
limcilik mıerkezlerlnde öğretmen menşeli okrıı-
yau zümreden istifade etime kararını aldık. 

Bugün muhtaç bulunduğuımuz öğretmeni 
aıe yapıp yapıp meslekine iade etmek gibi umu
mi bir görüşün içindedir. Bıı kaimin diğer yol
dan endirekt de olsa böyle bir fazileti sağla
mak yani kütüpanelerde, fiiliniciıllk merkezile
rinde, halik eğitim merkezlerinde, idari gö

revlerde vaızife alan arkadaşlarımız, ilkokul 
hocalarınım hiçbirisinin sahip buiıınımıadığı or
ta öğretimde ücretli ders verme imkânına sa
hiptirler. Zaten bunlar oldum olası avantajlı 
durumdadırlar. Kaldı ki, demlin de arz etti
ğim gibi, okuillaırd'an, okul dışı. mesaiye geç
me istidadı her gün büyük bir tazyikte çoğal
maktadır. Biz bunu, bu kanunla da olsa, ön
lemeyi hedef bilmekteyiz. 

ıSaym Mehmet özgüneş arkadaşımız yedek 
subay öğretmelilerinin neden bıı kanun ta«aırı-
sına ithal edilmediğine üzüntü duyduklarını 
iBade ettiler. Bu gayet tabiîdir. Yedek subay 
öğretmeliler aslında, askerlik vazifesini ifa et
mektedir. Bunlar yedek subay olmak hakkı
ma, samiboiSınadıkları hailde sırf öğretmen ihti
yacını telâfi elıinek gayesiyle 'bunlara, bir hak 
tanındı, yedek subay olarak öğretmenlik yap
maktadır. Bunların hizınietleri 'muvakkattir. 
Bu hizmetle rinde kendilerine kâfi miktarda!, ar
zu ettikleri avantan sıağlamım'alktadır. Bıınîlaın 
bu kanun içlinde mütalâa, eltmek aslanda bünye
leri 'batkınımdan mümkün değildir. 

iBıı kamunun' taksitli oluşu haklı olarak ten-
kid edildi. Bizde Millî Eğitim Bakanlığı ola
rak bu taksit keyfiyetlimden son derece üzgü
nüz. Ama. malî imkânsızlık, çaresizlik bizi bu 
yola sevk etmiş bulunuyordu. 

Geçen hafta, kaıbuil ettiğiniz E:k ders üc
retleri kanun tasarısı ile ortaöğretim görev
limi airkıadaışlairımıza. biraz rahat, maddeten 
biraz güçtenim e imkânını verecek, yalnız mek
teplerin açık olduğu süte içinde bu haklardan 
istifade edeceklerdir, önümüzde tatile birbu-
çıi'k, iki ay kaldığı da göz önünde tutularak, 
dört ay bu arkadaşlar bundaın istifade edemıi-
ycceklerdir. Buna mukabil ilkokul öğretmen
leri için Muhterem. Heyetiniz lütfeder kabul 
buyurıırsa, önümüzdeki aydan itibaren bunu 
temin edeceklerdir, a'rz ettim, eğer bu karar, 
şayet bütçe tatbikatı sırasında bütçe imkânları 
-elverirse, küçük bir teklifle gelir, bu kanu
nun taksitini ortadan kaldırırız, olmasa bile 
1965 bütçe yılında bütünüyle yürürlüğe gire
ceği için, o zaımam köyde çalışan öğretin enle
rimiz 150 T.L., şehir ve kasabalarda çalışan 
öğretmenlerimiz 100 lira alacaktır, inanınız ki, 
'öğretmen topluiuğıı bunu küçünıseımemektedir. 
Her ne kadar 10O - 150 liranın haıyat endeks-
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leıu içinde büyük ehemmiyeti yatsa da, bu 
sınıf ar'kada-şla'rıınızı.ıı almalkta bulundukları 
maaş tutarını hesaba* katarsak, aslında üinla-
rnı ihtiyaçlarına inelimaıemfeen bir ilâve ola
cağı için 1110111111111 buluıımaıktadırlıaa'. Personel 
Kanunu eğer çıkabil irse huzurunuza kısa bir 
zamıanda getirilecek, son safhasını a'lıııış bu
lunuyor. O »aııiM bıi'nlaırı aış/aaı. birtaiom im-
ıkâııla.r öğretim etilere geleceği için bunlariın 
da eklenmesi suretiyle, öyle sanıyorum ki, ilk
okul öğretmenlerimiz, bugünden çok daha fazla 
ma<ldi im'kâna kavuşmuş bulunacakla/r. 

•Sayın Yılmaz İnceoğhı arkadaşımız; bu ka
nunun reddedilmesini, bunun yerine ek ders üc
retleri kanunu tasarısına benzer bir tasarı ge
tirilmesini ve öğretmen topluluğu arasında bu 
iki rejimin doğru olmadığını binaenaleyh, tek 
bir rejim, halinde yürütülmesini ileri sürdüler. 
Görüşlerine saygı duyarım. Ama bu görüşün 
sistemimiz içerisinde yapıcı bir karakter taşıdı
ğına inanmak güçtür. Binaenaleyh, bunu şayanı 
kabul görmüyorum. Sayın Mehmet Ali Demir ar
kadaşımız, konuşmalarında öğretmenlerin bil
hassa sıkıntılarından bahsetti, ve bir de idare
cilerle olan münasebetlerinden söz açtılar. İda
recilerimizin, Öğretmenlerimize iyi muamele et
mediklerini ve Bakanlığın bunun arkasını ara
madığını, idarecilerin keyfî tasarrufuna terk 
ettiğini söylediler. Bu görüşü benimsemek müm
kün değildir, idarecilerle öğretmenler arasında 
zaman zaman hâdiseler olmakta, elimizdeki bü
tün imkânlara kavuşturulmakta haklı haksız 
aranarak haklı gözetilmektedir. Nitekim, bir vi
lâyetimizin bir kazasında bundan 15 gün ev
velsi şöyle bir hâdise cereyan etti : Elimizdeki 
bütün imkânları kullanmak suretiyle âzami has
sasiyet içinde bir öğretmenimizin hakkını ko
ruduk. Vaka şöyle cereyan edyior : Bir köyde 
düğün vardır. Kazanın kaymakamı ileri gelen 
memurlarla birlikte köye, düğüne gidiyor. Ye
niyor, içiliyor. Kaymakam ve büyük memurla
rın hanımları da köye misafir edilmiştir. Kay
nı akanı tutuyor, okul öğretmenine falan yerde 
bulunan hanımına ve diğer arkadaşlarına gidi]) 
söylemesini, kendisinin burada kalacağını, ha
nımları da öğretmenin kendi evine götürmesini 
söylüyor. Öğretmen kalkıp, gidiyor. Muhterem 
kaymakamın refikaları Öğretmenle beraber git
mek istemiyor, olduğu yerde kalmak istiyor. Bu 

haberi getirdiği zaman kaymakam, biraz çakır 
keyf, bizim öğretmene küfür ediyor ve bir to
kat atıyor. Ve bu arada da öğretmenimizi ve
kâlet emrine alıyor. Bu bize intikal eder, etmez 
derhal Dahiliye Vekâletini bulduk, valiyi bul
duk, müfettişimizi gönderdik. Maarif Müdürü
müzün bize verdiği bilgiyi esas tutarak öğret
meni derhal vazifesine iade ettik. Yapılan tah
kikat neticesinde, kaymakamın suçu tesbit olun
du, o kazadan alındı, başka bir yere verildi. 
(O kadar mı? sesleri) Bendenizin bildiğim bu 
kadardır. Hukuku şahsiye dâvası vardır, öğret
men isterse şahsi dâva açabilir. Öğretmen dâva 
açmış ise kendisi de zannediyorum, bu yolda 
belki teşvik edilmiştir. Mahkeme elbette cezası
nı verecektir. Yani arz etmek istediğim şey, biz 
öğretmenlerimize yapılan haksızlıklara katiyen 
göz yummamaktayız. Fakat itiraf edelim ki, 
her hadisede öğretmen haklı değildir. Bazali bi
zim arkadaşlarımızın da haksız oldukları hu
suslar vardır. Bunlar da neticeye göre âmel edil
mektedir. Onun için Mehmet Ali Demir arkada
şımızın öğretmenlerin kendi kaderlerine terk 
edildiği gibi bir intiba yaratmasını yerinde gör
müyorum. Muhterem arkadaşlarım, değerli ha
tiplerin ileri sürdükleri tenkidi görüşleri cevap
landırdığımı zannediyorum. Bu kanun tasarısı 
ile bütün dertlerin giderileceği iddiasında deği
liz. Bu kanun tasarısı Türkiye'de ilk defa mah
rumiyet mıntakaları ve bu arada en uçta hiz
met alanlarımla ve vazife gören görevlilere 
şehir ve kasabalarda vazife görenlerden farklı 
bir muamele 3'apıldığmı gösteren bir kanundur. 
isterseniz buna ilk defa bir mahrumiyet kanu
nudur, diyebilirsiniz. 

İkincisi de, fiilen mektepte vazife görmesi 
gereken öğretmenleri mektepte muhafaza etme
yi. iyi kötü mümkün kılacak bir kanun teklifi
dir. Binaenaleyh, mektep dışı hizmetlere akma 
istidadında bulunan öğretmeni mektebe bağla
mak gibi bir fazilete sahiptir. Taksitli oluşu da 
bütçe imkânlarımızın zarur-etiyledir. ilk fırsat
ta mümkün olursa, bu taksiti ortadan kaldır
mak mümkündür. Bunun heyeti umumiyesinin 
kabul buyurulacağı ümidiyle saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — iskender Cenap Ege, buyurun. 
ISIKENDEK CENAP EOE (Aydın) — Sa

yın (Başkan, sayın arkadaşlarım, 
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Üzerinde konuşmakta olduğumuz kanun ta

sarısı ilkokul öğretmenlerine bir miktar öde
nek .temin edecek olan Ibir tasarı. Benden önce 
konuşan arkadaşlarımı bilhasisa İlkokul öğret
menlerinin nasıl mahrumiyet içerisinde, mıaddi 
anânevi (mahrumiyet içerisinde bulunduklarını 
gayet açık ve vazıh b i r dille ifade ettiler. Ben 
bir nokta üzerinde durmak isliyorum : 

•Fiilen sınıfta ders veren öğrenmene bu öde
nek şehir ve kalabalarda yüz, -köylerde 150 li
ra olarak tesbit edilmiştir. Böyle bir ödeneğin 
kanunlaşması şüphesiz ilkokul öğretmenlerini 
kısımıen eıemııun edecektir. Ancak ilkokul öğ
retmenlerinin dâvası Ibununla da bitmemekte-
dir. fBu ilkokul öğretmenleri arasında yaratı
lan ve bâzı arkada şiarım tarafından tefrik di
ye ifade edilen köy öğretmenlerine verilecek 
•ödenekle şehir öğretmenlerine verilecek ödene
ğin farklı olmasında bendeniz isabdt bulundu
ğuna inanıyorum. Hattâ bu farkın elli lira 'gibi 
cüzi ıdeğil daha fazla, daha yüksek Ibir miktar 
olması lâzıımgeld'iği kanaatindeyim. Ancak köy 
ve şehir öğretmeni gibi bir tefrik yaparak de
ğil mahrumiyet bölgelerinde vazife gören öğret
menlerle daha medenî imkânlara sahip bölgele-
rimiizde çalışan öğretmenleri tefrik etmek lâzım 
ve şarttır. Bulgun İstanbul'un, İzmir'in ve hat
ltâ kendi bölgem] Aydın'm öyle köyleri vaırdır 
k i ; şehre 10-15 dakika mesafededir. Her türlü 
imkâna sahiptir. Elektriği, otobüsü vardır, rad
yosu vardır, kütüphanesi, sineması varıdır. An
cak bu memlekette yine öyle iller ve ilçeler 
vardır ki, saat ondan sonra, elektrik bulamazsı
nız. Şimdi, böyle bölgelerde vazife gören öğ
retmen arkadaşlarımızla biraz önce ifade etti
ğim tarzda medenî ihtiyaçları az - çok temin 
edilmiş bölgelerde yaşıyan arkadaşlarımızı, öğ
retmenleri .aynı 'görmek, aynı mütalâa etmek 
haksızlık olur. Millî Eğitim Bakanlığının her 
şeyden önce mahrumiyet bölgelerini tesbit et
mesi ve öğretmenlerin bu 'mahrumiyet bölgele
rinde bir mecburi devre .mi olur, nasıl olurisa 
çalışmalarını temin etmesi ve ayrıca mıahrami-
yelt bölgesinde yaşıyan, vazife gören öğretmen
lere bir mahrumiyet payı ayırması ve vermesi 
âdilâne bir hareket olur. 

.Söz almak niyetinde değildim. Ancak bu 
nokta üzreinde yani şehir ve köy öğretmeninin 
tefriki meselesi mevzuubah&olduğu için konuş-
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nıak ihtiyacını duydum. Benim görüşüme -göre 
köy, şehir, kasaba öğretmeni değil de, mahru
miyet bölgesinde çalışan öğretmenle mahrumi
yet bölgesi ol-mıyacaik yerlerde çalışanların ya
şayışları farklıdır. Mesaileri farklıdır, sıkıntı
ları ve ıstırapları farklıdır. Bunu önleyici ted
birleri almak lâzumdıır. 

Dershanede bizatihi ders veren Öğretmenlere 
Verilecek olan hu ödenek, Ibir noktadan daha 
beni memnun etti. Muhterem arkadaşlarım, bu-
-gün öğretmenler bu memlekette şu kürsülerden 
hepimizin teker teker veya koıro halinde ifade 
ettiğimiz büyük hizmeti görürken Parlâmento 
ve Hükümet olarak bizden beklediği mühim bir 
isteği vardır. O da asla ve kalfa öğretmeni der
isinden, talebesinden ve kendisine ıtevdi edilmiş 
olan sosyal faaliyetlerden uzaklaştıran her han
gi politik endişelere ve düşüncelerimize alet et
memektir. Bâzı kanun tasarıları Parlâmentoya 
.sevk edilmiştir. Bunlar hailen görüşülmekte 
'olan tasarılar olduğu halde, bâzı yerlerde bu 
tasarıların lehirı.de öğretmenleri konuşturmak, 
öğretmenlerin fikirlerini allmak, hattâ dernek 
faaliyetleri göstermek ki bu kanunla öğretmen
lerin ve öğretmen meslekinin ve Millî Eğitimin 
direkt 'olarak alâkası yoktur. Konuşturmak 
gibi hatalı yollara sapılmaktadır. Yarın bu ka
nunlar Yüksek Parlâmentoda şu veya bu şe
kilde çıkar. Veya hiç çıkmaz. Bunlar doğru de
ğildir. Geçen gün bir gazetede gölüme ilişti. Par
lâmentoya sevk edilmiş olan bir kanun teklifi 
üzerinde bir öğretmen aleyhte konuştu diye 
kendisini .disiplin kuruluna vermeye kalkmışlar 
ive vermişler de. 

Bütün temennimiz, öğretmenleri maddi re
faha kavuşturalım, tüye Hükümet de, samimî 
-olarak Parlâmenito da canı gönülden çalışır
ken, lütfedelim öğretmeni erimizi, hakikaten bu 
'memlekete büyük hizmet 'görecek öğretmenleri
mizi talebeleri ile, dershaneleri ile .ve muhitte 
yapacakları sadece tarafsız sosyal faaliyetleri 
ile haşhaşa bırakalım, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — ıSayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, ben kanunun üzerinde durmaktan ziya
de, köy, şehir tefrikinin kâfi derecede vazıh ol
madığı kanaatindeyim. Bu bakımdan, bir iki 
hususa dokunacağım. Maddeyi okuyorum, an*. 
oak madde diyor ki, 
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BAŞKAN — CYladde üzerinde konuşmayınız. 

Tümü üz?1 rintle veya önerce üzerinde konuşu
nuz. :Şimdi tümünü konuşmaktayız. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (.DeVamla) 
— Onunla birlikte bir husus dana var. Sayın 
(Başkanım, ona da dokunacağım. Efendim, «şe-
ihir ve kasabalar» diyor birinci madde nüfus 
bakımından meseleyi ele alıyor. Şehir ve kasa
balarda öğretmenlik yapacaklara 100, bunun 
dışında kalanlara 150 lira diyor. Ayrıca bunu 
daha, va;nh hale getirmek için, son nüfus sayı
mı iki binden az olan ilçe merkezleri de köy 
sayılır deniyor. Nahiyelere dokunmuyor. Nahi
ye tâbiri geçmiyor. 

Fakat tatbikatta şöyle 'bir husus görüyoruz. 
İCazadır, nüfusu 2 binden azdır, la.ıııa, içerisin
den yol geçer, elektriği vardır, orta mektebi 
vardır, pek çoy memurları vardır. Fakat nü
fusu iki binden aşağı olduğu için şu kanuna gö
re köy sayılacaktır ve 100 lira değil, 150 lira 
alacaktır. der i tarafta iki üç iköy birleştirilmiş. 
Tatbikat da vardır. Sayın Bakan ve İRaikanlı'k 
erkânı iyi bilirler. İki, üç köy, bunların nüfusu 
iki bini geçtiği için bunlar bir .belediye 'kur
muşlar, 'bir nahiye merkezi vardır veya köyün 
merkez olarak nüfusu iki bini geçilmiştir. Ve 'bu
nun için kanunu mahsusa ^'övc. bir belediyesi 
varldır. 

Simidi, tamanıiyle nüfus sayımında iki bini 
geçtiğinden dolayı, burası ş eli ir sayılacaktır ki, 
orta mektebi yoktur, elektriği yoktur, şunu 
yoktur, bunu yoktur. Bunlar yokluk, tamiamiy-
1e 'mahrumiyet içinde, yalnız oradaki rakam 
iki binin üstüne çıkmıştır. O halde bu kanun 
tasarısına göre, şehir sayılan yerlere 100 lira 
değil, 150 lira ödenek verilecektir. Buradaki 
haksızlık bariz. Az evvel konuşan arkadaşım 
iSaym Ege gübi biz de Vekâletten bu mahrumi
yet mmtakasınm, biran evvel tefrikini ve tes-
'b itin i isteriz. Ama bu henüz yapılmadığından 
'bunu istemek bu kanun .görüşülürken mümkün 
değildir. Ben ıbunu telâfi için bir takrir verdim. 
Dedim ki; «nüfusu iki Ibimin üzerinde de olsa 
bir köy ve nahiyeye şu kanuna bu kanuna gö
re bir ödenek verilsin» diye bir takrirle fikirle
rimi ifadeye eaCiştim. Bu takrir oylandığında 
bu büyük haksızlığı 'giderecek şekilde rey ve
rirseniz hakikaten Yüksek Senatoyu âdilâne 
bir neticeye götürmüş olur. 

'ikinci mühim bir mesele muhterem arkadaş
larım'; 'biz ıgeçen sene 'bir kanun kabul e/btik. 
(Biliyorsunuz öğretmenler, ilkokul öğretmenleri, 
yedek subaya alındığı 'zaman 4 aylık talim müd
deti dışında, 'bunlar maaş almak suretiyle as
kerliklerini t amamla rlar dedik. Ama bunların 
diğer emsalleri ayarında tahsil görenlerine bu 
halklar taıımmıa'dı. 'Meselâ : Birçok enstitüler
den, imam - Hatip dkulllarmdan, büyük bir kıs
mı teşkil eden İlse mezunlarına yedek subaylık 
hakkı tanınmadı, bunlar düpedüz askere alın
dıkları zaman 'gidecekler, askerlik yapacaklar, 
bir ücret, bir ma.aş imevzuubabsolmadan asker
lik yapıp gelecekler, sırf ilk mektep öğretmen
lerine hasredilmek üzere öğretmenliğin ehemmi
yeti bunların azlığı ve yapat-ağı vazifeler na
zarı itibara, alınmak suretiyle dör.'t laylık talim 
müddetinin dışında kalan kısım, askerliği biti
rinceye kadar bu müddet içinde maaış almak 
suretiyle öğretmen sayılacaklardır. 

Askerliğini, yedek subay öğretmen olarak 
yapmış olacaktır. Peki, o zaman (bunlara o ve
rildi. Şu kanuna baktığımıizda, okuduğumuzda 
'bir de 'buradan para alıyorlar. (Aflımıyorlar ses
leri) Köyde veya kasabada olduklarına göre, 
yemlen 100 - 150 Türk lirası para atıyorlar. 
Şuna göre, alm'aları icabeder. Çünkü bir sara-
halt yoktur. iSayın Vekile güre, bir sarahatin 
meveudolması lâzımdır. Çünkü, arkadaşlar diik-
knt. buyurun, askerlik yapıyorlar, öğretmenlik 
değil, yedek subay öğretmen olarak yapıyorlar. 
Bir sürü mlüııaka.şalandan sonra, leblerine olur, 
iyi '-^ıır. mesleki teşvik etmiş oluruz, şu olur 
bu olur diye tanıdık, verdik. Emsallerine bu 
hak tanınmadığı kaide bunlara ayrıca köyde 
ve kasabada askerliğini yaptığı sürece 100-150 
T.L. verilsin diye diğer memlurlardan daıha üs
tün bir hak Itanınmış oldu. Diğer mektep me
zunları buna dâhil edilmiyor. Aralarındaki 
farkı uzatmak, büyültmek pek âdilâne olmaz. 
IBu bakımdan Vekâletten isttirh'am, ediyorum, bu 
ciheti «alınmıyor» deniyor. Alnımlyıaeaklsa da 
Vekil Bey buraya iç ikisin1] ar, hiç olmazsa zabıt
lara geçsin ve sarahat yoksa bir teklifle bu vu
zuha karvuşsun. 

Ben bu kişilere az veriliyor, çok veriliyor 
diye üzerinde durmuyorum. Bu meseleyi hiç 
bahis 'mevzuu etmiyorum. 150. T.L. az mıdır, 
çok mudur? Hiç dokunmtıytoruım. Prensiplerini 
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Vekâlet (vaz'etmlş. «'Bu maaşları ben zaten, zor 
'öderim. (Kaildi ki, bu aiçıktan veriliyor. 120 mil
yonun üzerinde rakama baliğ olmaktadır. Bu 
ise ayık bir bonodur» diyor Sayın Vekil Bu. ba
kımdan bunun üzerinde durmuyorum. Ama, as
kerlik müddetleri içerisinde İni 'kişilere yeniden 
Om hakkın verilmesi 'gayriâdil olur. Oünkü, 
'bunlar memuriyet ya.j)miyarlar. Askerlik yapı
yorlar. Emsallerine hiçbir hak tanınııuaızlken 
ikinci 'bir lı'aik 'bahsedilmesi aradaki farkı daha 
büynlk nisbette gayriâdil bir şekle sokar. Bu 
bakımdan Sayın Vekil izahat verirlerse mem
nun olurum. Mâruzâtım (bundan ibarettir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Danışoğlu. 
NECİP DANIŞOĞLU (Rize) — iSayın Baş

kan, muhterem .arkadaşlarım, Bendeniz; bu ka
nun hakkında yeni bir teklifi huzurunuza ge-
tirni'ek istiyorum. Bu kanun muhtaç 'durumda 
bulunan köy ve '.şehir öğretmelilerine açılmış 
hir pencere olaralk telâkki olunabilir. Ve pek 
tahiî şayanı şükran hir 'kanun olarak da kaıbul 
edilmesi iktiza eder. Ancak bu kanunun tasdi-
ikiııden sonra, esas itibariyle mıısitaır durumda 
olan öğretmenlerin geçim seviyesinde büyük 
bir değişiklik yapacağını ben şahsen kabul ede-
aniyorum. DB'öyle hir teklifle gelmiş olduğuna 
göre, bu teklifin, en iyi şekilde mahalline mas
ruf olması gayesiyle şöyle bir fikir düşündüm. 
vSaym Hükümet erkânı ve 'Muhterem Heyeti
niz kahul e şayan 'görürse, çok memnun olaea. 
ğım. 

Şimdi yapmış lOİduğum hesaba göre; senede 
60 küsur bin öğretmene hu kanun, hu sene ya
rısı, (gelecek sene yarısı olacağına güre, sene
de 70 milyon lira civarında hir para temin edi
liyor. Bu 70 milyon lira tek tek öğretmenlere 
talkslm. edildiği 'takdirde ayda köylerde 150, 
şehirlerde 100 lira .olmâık üzere hüyıük bir im
kân sağlamıyacak. Toplu olduğu zaman daha 
hüyük imkânlar sağlıyan bir meblâğ haline 
'gelmiş bulunuyor. Bir çare düşümdüm. Senede 
70 milyon lira gibi bir im.dM.ag topla usa, sonr'a 
hu para bir müesseseye, bir banjkaya yattırılır. 
Her emekliye sevk edilen öğreitmene meselâ 
50 hin lira civarında bir yardım yapılması im-
kânı bulunur. Bunun senelik tutarı 20 - 25 mil
yon T.L. dır. Ve gittikçe artan bir meblâğ baıı-
'kada tasarruf edilecektir. Ve o nishette teka

üde sevk edildiği ızamaıı durumun ne olacağı 
hususunda endişeleri bulunan öğretmenlere bü
yük imkân'lar gösterecelk olan bu kanun 'geldiği 
zaman benim teklifimi Hükümet erkânı nazarı 
itibara alırsa, vereceğim (tadil teklifine ilitifat 
ederse, hen de müteşekkir olacağım. 

(BAŞKAN — Efendim, tümü üzerinde başka 
Söz ist iyen, Hükümet söız mü istiyor. Buyurun 
iSayın Bakan. 

MİLLÎ EÜİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEiM (Bursa) — Muhterem Kalpalklıo'ğlu'nun 
önemle üzerinde durdukları bir noktayı laeıkla-
•malvta fayda görmekteyim, öğretmen iken as
kere allımın ilkokul öğretmenlerine kanundan 
'ödenek •verilip veriilımemesi konusunu münakaş'a 
ettiler. Bugün Senatoda yandan uüüzaikereler-
ıde görülüyor ki, askerlik yapan öğretmenler, 
bundan istif aide edememektedirler. Bundan ev
velki Millet Meclisinden 'geçen tasarıda., istifa
de ediyorlardı. Şimdi öğretımenlerden, 'bugün 
ilkokullarda fiilen ilkokul öğreltmıeııliği yapan
lar bahis mevzuudur. Halbuki bu öğretmenler 
askerlik eğitim merkezlerinde vazife görmek
ledirler, 've burası ilkokul değildir. 

HÜSNÜ DÎKEÇLtöîL (Kayseri) — Yan
lışlık var. Bütçe ve Plân Komisyonunda kabul 
edilmiş metinde esas bu görüştür. Bu ımıaddede, 
birinci m'addede, Millet Meclisinde kahul edi
len metin aynen kabul edilmiştir, deniyor. Te
zat var. 

'BAŞKAN — Şimdi efendim, burada ilkokul 
öğretmenlerinin ödenekleri hakkında Millet 
Meclisinin kahul ettiği, Millî Eğitim Komisyo
nunun metni... 

HÜSNÜ DÎKEÇLİGtfL (Kayseri) — Birin
cisi için esasen Komisyonunki kahul edilme-
mişftir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBEAHİM ÖK-
TEM (Bursa) —• «Asıl ilkokul öğretmenlerin
den askerliğini yapmakta olan asıl ilkokul öğ
retmenleri ve köy eğitmenlerinden (İlköğretim 
ve ilkokul müdür ve yardımcıları ile cezaevi 
okullarında ve yetiştirme yurtlarında çalışan 
asil öğretmen, müdür ve yardımcılar] dâhil) 
şehir ve kasaba okullarında fiilen çalışanlara 
aylıklarına ek olarak ayda 100, köy okulların
da çalışanlara da ayda 150 lira ilkokul öğret
meni ödeneği verilir.» diyor. Yani ilkokullarda 
öğretmenlik yapanlara. 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Vekil Bey. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Bu ka

nuna ilköğretim müfettişleri neden ithal edil
memiş, bu hususu rica ediyorum. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Efendim gerekçesinde de 
arz ettim. Daha ziyade fiilen okullarda vazife 
gören öğretmenlere hak tesis edilmektedir. Se
bepleri arz edildi. Kaldı ki, ilköğretim müfet
tişleri senede 6 küsur bin liralık bir ilâve üc
ret almaktadırlar. Harcirah ve ücret almakta
dırlar. Hareirah almaktadırlar. Ama, aslında 
bunlar o kadar büyük bir cazibe teşkil etmek
tedir ki, eğitim enstitülerinden, pedogojiden 
mezun olanlar okullarda öğretmenlik yapmak 
yerine ilköğretim müfettişliğini tercih etmek
tedirler. 

BAŞKAN — Efendim 3 tane önerge var
dır. Okutuyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim bir hususu tavzih etmek istiyorum. 
Müsaade buyurursanız arz edeyim. 

BAŞKAN — Önergeler vardır şimdi onları 
okutacağım. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— önergelerden evvel bir hususu vekil beye 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, kendinizin askerliklerini yapan öğ
retmenler hakkındaki beyanıma Sayın Vekil 
Bey cevap verdiler. Fakat ben tatmin olma
dım; özür dilerim. Sayın Vekil diyor ki, «En
dişe etmeyin. Onlar dâhil değildir.» ama, öbür 
taraftan önümüzdeki tasarıya bakıyoruz. Mil
let Meclisinin kaibul ettiği metin solda, Millî 
Eğitim Komisyonununki ortada, Bütçe ve Plân 
Komisyonununki sağda olmak üzere üçü yan-
yana, Şimdi en son Bütçe ve Plân Komisyo
nundan çıkan rapor esas ve bunun müzakere
si yapılıyor. Burada atıf vardır. Birinci mad
dede Millet Meclisince kabul edilen madde, 
aynen kabul edilmiştir denilmek suretiyle Mil
let Meclisinde kabul edilen metne atıf yapıyor. 
Ve onun müzakeresini kabul etmiş oluyoruz. 
Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu metni 
okuduğumuzda yukarıdaki madde şunu söylü
yor, 

10.3 .1964 O : 1 
Madde 1. — Asil ilokul öğretmenleri ile 

askerliğini yapmakta olan asil ilkokul öğret
menleri demek suretiyle ilkokul öğretmenleri 
askerliğini yaptığı zamanda dahi bu ödene
ğin kendilerine verileceğine âmir bir hüküm
dür. Sayın Vekil hayır askerliğini yapan kişi
ler buna dâhil değildir.» diyor. Herhalde bu
nun tavzihle halli mümkün değildir. Hiç olmazsa 
Hükümet adına yeni bir metin hazırlasınlar. Bu 
hususu Hükümet olarak kendilerinden istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SUPHİ BATUE (Sinop) — Bir sorum var 
efendim. 

(Komisyondan, sorusu) 
BAŞKAN — Komisyon adına, buyurun efen

dim, 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZÇÜ-
SÜ HÜSEYİN OTAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Vekilin beyan buyurdukları 
şekilde komisyonca kabul edilmiş olan metin, 
Hüseyin Kalpaklıoğlu arkadaşımızın anladığı 
mânadadır. Yalnız burada yedek subay öğret
men olarak öğretmenlik meslekinin dışında 
vazife görmekte olanlar hariç tutulmuştur. As
lında mesleki öğretmen olup da yedek subaylı
ğını yapmakta olanlar bu kanundan istifade 
etmektedirler. Ve yedek subay öğretmenler hu
susunda çıkan ve Muhterem Heyeti Umumiye-
den geçen kanun da öğretmenlerin aslî vazi
felerine devam etmelerini şart koşmuş olması
na göre fiilî olarak öğretmenlik yapmakta 
olmaları hasalbiyle, bu kanundan tabiî olarak 
faydalanacaktır. Komisyon olarak görüşümüz 
budur, arz ederim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Halen meriyet
te bulunan bütçede bu ödeneklerin karşılığı 
var mıdır, konmuş mudur? Konulmamışsa ne 
ile karşılanacaktır? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ HÜSEYİN OTAN (Devamla) — Sayın Ba-
tur 'un ifade buyurdukları sual aslında, muhte
rem vekilin de beyan ettikleri tarzda, bu ka
nun ile 120 milyon liraya baliğ olan miktarın 
bu bütçede karşılığı yoktur. Daha evvel kabul 
buyurmuş olduğumuz ders saatlerine ek ka
nunun da karşılığı yoktur. Yalnız bakanlık 
çevresi içinde yapılacak tasarruflar ve vergi 

— 175 — 



C. Senatosu B : 49 10 . 3 .1964 O : 1 
reformlariyle, huzurunuza gelecek olan vergi ka
nunlarının kabulünden sonradır ki, bir kısım im
kânlar bulunabileceği düşüncesiyle ve yarısı 
1964 te ve yüzde 50 si de 1965 yılında ödenmesi 
bu tasarıya bu imkânları sağlamak.düşüncesiy
le konmuştur. Aslında taksitli alarak değil, eği
timin her şeyden üstün ve kalkınma devresinde 
bulunan bir Türkiye'nin tek teme! kaynağı olan 
eğitime Hükümetin vermiş olduğu kıymetin bir 
ifadesi olarak bu kanun huzurunuza gelmiştir. 
Bu bakımdan bütçede karşılığı yoktur.. Fakat 
vergi reformlariyle gelecek olan imkân 1 ardan 
ve bilhassa Millî Eğitim Bakanlığının sene için
de yapacağı tasarruflardan bu imkân temin edi
lecektir. 

SUPHİ BAT UR (Sinop) — Efendim, Sayın 
Dr. Hüseyin Otan'a teşekkür ederim. Çok tek
nik malûmat verdi. Esasen bu cevabı Hüküme
tin vermesi lâzımdı. Hükümet bu tahsisatı bu
lup, bu ödeneğin karşılığını ya Maliye Bakanı 
verecek veya Millî Eğitim Bakanı verecektir. 
Hüseyin Bey bunu nereden bilir ben anlıyama-
dım. 

BÜTOK VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HÜSEYİN OTAN (Devamla) — Suphi Beye te
şekkür ederim; hakkımda gösterdiği iltifatlar
dan dolayı. 

HÜSEYİN KALPAKLIOÖLU (Kayseri) — 
Efendim, Sayın Vekil bir başka türlü beyanda 
bulunurken Komisyon Başkanı hakikaten Bütçe 
ve Plân Komisyonunun metninin müzakeresinin 
yapıldığını ifadelerinde kabul ediyorlar. Kendi
lerinden soruyorum. Millet Meclisinden çıkan 
metin, Senatonun Millî Eğitim Komisyonunda 
değiştirilmiş, Bütçe ve Plân Komisyonunda şu 
hali almış gelmiş. Bakıyoruz, hiçbir esbabı mu
cibe yok. Bu değiştirilip, tekrar Millet Meclisi
nin metni, Bütçe ve Plân Komisyonu metniymiş 
gibi getiriliyor. Ama, gördünüz, şu esbabı mu-
eibeyle diye bir izah yoktur. Hiç olmazsa Ko
misyon Başkanı, lütfen, neden Senatonun 'Millî 
Eğitim Komisyonunun müzakere edip de değiş
tirmek lüzumunu görmüş olduğu bu metni, hiç
bir esbabı mucibe göstermeden değiştirmiştir, 
öğrenmiş olalım. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HÜSEYİN OTAN (Devamla) — Esasen, biraz 
evvelki konuşmamda bunu ifade etmiş bulunu
yorum. Millî Eğitim Komisyonundan gelen me

tin Plân ve Bütçe Komisyonunda müzakeresi sı
rasında diğer hususlar arkadaşımızın burada te
ker teker belirttikleri kütüphanede çalışan, Mil
lî Eğitimin diğer kollarında çalışan, beslenme. 
mevzuunda çalışan kısımlar çıkarılmış ve buna 
ilâveten biı* de meslekleri öğretmen olmayıp da 
bugün yedek subay öğretmen olarak askerliğini 
yapmakta olan arkadaşların bundan faydalan
ması zımnında gecen müzakereler sonunda bu 
karar verilmiş ve nihayet .Millet Meclisinden ge
len metni oylamak suretiyle kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN KALPAKUOCLU (Kayseri) 
Ama maddede böyle bir şey yoktur. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HÜSEYİN OTAN (Devamla) - - Aynen Millet 
Meclisinden gelen metin kabul edilmek sure
tiyle... 

SIKRI ATA LAV (Kars) — Birinci madde 
üzerinde konuşulsun, bu birinci madde üzerinde 
değil. 

BAŞKAN -— Evet erendim, birinci madde 
üzerinde... 

Efendim, zaten altı tane yeterlik önergesi 
geldi. Bendeniz konuşmalar bitti diye bunları 
saymadım. Tümü üzerinde konuşmalar bitmiş
tir. Vekil Bey madde üzerinde izahat verecek
ti ; vazgeçti. 

Tümü üzerinde konuşmalar bitmiştir. Madde
lere geçilmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 1 nci 
maddeyi okutuyorum. 

İlkokul öğretmenleri ödeneği Kanunu 
MADDE 1. — Asıl ilkokul öğretmenleri ile 

asekerliğini yapmakta olan asıl ilkokul öğret
menleri ve köy eğitmenlerinden (İlköğretim ve 
ilkokul müdür ve yardımcıları ile cezaevi okul
larında ve yetiştirme yurtlarında çalışan asıl öğ
retmen, müdür ve yardımcıları dâhil) şehir ve 
kasaba okullarında fiilen çalışanlara aylıklarına 
ek olarak ayda 100, köy okullarında çalışanlara 
da ayda 150 lira ilkokul öğretmeni ödeneği ve
rilir. S'.m nüfus sayımına göre, nüfusu 2 000 
den az olan ilçe merkezleri de bu maddenin uy
gulanmasında «köy» sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Mehmet 
Özgüneş, buyurun. 

MEMHET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) - Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım ; Hükümet 
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ve komisyon arasında bir görüş ayrılığı beni 
buraya getirmeye mecbur etti. Hükümet adına 
konuşan Sayın Millî Eğitim Bakanı diyorlar ki, 
«Akse rl erin okuma - yazma öğrendikleri, oku
ma - yazına taburunda, çalışan öğretmenler, asil 
öğretmenler, askerliğini öğretmen olarak ya
pan Öğretmenler İni kanundan faydalanamıya-
c ak t ir.» 

Komisyon diyor ki, «hayır, faydalanacak
tır.» Sayın Bakan, bunları sayarak dedi ki, 
«Okuma - yazma taburları okul değil, köy değil, 
kasaba değil. .Binaenaleyh alamıyacaktır.» Ko
misyon dede ki, «Hayır alacaktır.» 

Metni okuduğumuz zaman görürüz ki, Sa
yın Bakana, metne göre hak vermek mümkün. 
Diyor ki : «Asil ilkokul öğretmeleri ile, as
kerliğini yapmakta olan asil ilkokul öğretmen
leri ve köy eğitmenlerinden, şehir ve kasaba 
okullarında fiilen çalışanlara verilir.» 

Öyle ise okuma - yazma taburlarında çalışan 
öğretmenlere bu veriimiyecek, demektir. Ka
naatimce bu bir hatadır. Eğer böjde ise, öğret
men evini, yurdunu, barkını terketmiş evini 
barkını yıkıp doğru gelmiş, askerliğe. Ve bir
de. şehirlerin dışında olan ve birikir mahrumiyet 
içinde çalışan bu okuma - yazma, taburlarında ki 
er öğretmenlere eğer bu ödenek verilmiyeeek-
se kanunun kanaatimce en sakat noktasıdır ve 
ben buna kırmızı rey vereceğim. Bu öğretmen
ler en başta hak sahibidirler. Binaenaleyh bu 
ödenek bunlara da verilmelidir. Birinci nokta 
bu. Yani eğer benim duyduğum doğru ise, ko
misyonla Hükümet arasındaki bu görüş ayrılığı 
ortadan kalkmalıdır. Ve metin bu kısmı da içe
risine alacak şekilde düzeltilmeli. 

İkinci husus, yedek subay öğretmenler mev
zuunda. Komisyonda sayın Bakanı büyük bir 
itina ile dinledim. Dediler ki : «Yedek subay 
öğretmenler askerliğini yapıyor, binaenaleyh 
'bu ödenekten bunlara, vermeye lüzum yoktur.» 
Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, askerliğini yedek 
subay öğretmen olarak yapanlar arasında iki 
grup var. Birisi yedek subay öğretmenler; ikin
cisi son kabul ettiğimiz kanuna göre ilkokul öğ
retmenleri. Bunların her ikisi de fiilen dersha
nede çalışır. Her ikisi de bin bir mahrumiye
te katlanırlar. Hattâ vedek snbav öğretmenler 

daha çok mahrumiyete katlanır. Çünkü fiilen 
sabittir. Nerede kervan geçmez kuş uçmaz bir 
bölge \arsa Millî Eğitim Bakanlığı yedek su
bay öğretmeni oraya gönderir. Çünkü onlar Aske
rî Ceza Kanununun GG ncı maddesine tabidir. Git
mem diyemez. Bunlara vermeyip, köylerde öğ
retmenlik yapanlara, vermek adaletsizlik olur. 
Her ikisi de askerliğini yapıyor. Neden birisi 
alıyor da, diğeri alamıyor.; Bu izaha muhtaç
tır. Ve mutlaka birinci arz ettiğim husus, me
tinde düzeltilmeli, okuma - yazma taburunda fi
ilen çalışanlar da bu ücreti almalıdır ve yedek 
subay öğretmenler de buna dâhil edilmelidir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, 
HÜSNÜ DlKEÇLÎGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlarım, Bütçe ve Plân Komisyonun
da, bir kere şunu arz edeyim ki , orada bulunan 
bir üye sıfatiyle söylüyorum. Meclisin kabul et
tiği birinci madde görüşüldü ve kabul edildi ve 
bu maddenin, hakikaten, aksak tarafları var
dır. Bir kere bendeniz şimdi Akif Eyidoğan 
Beyefendi ile, bu maddenin değiştirilmesi hak
kında bir teklifte bulunacağım. Şimdi yedek su
bay öğretmenlere 222 sayılı Kanuna göre çalı
şan arkadaşlarımız bundan faydalanamıyaeak-
1 ardır. Fakat, ilkokul menşeli olan öğretmen ar
kadaşlarımız faydalanacaktır. Şimdi bir haksız
lık ve düzensizlik olacaktır. İkisi de bilfiil öğ
retmenlik vazifesini yapıyorlar. O halde bizim 
teklif ettiğimiz kanunun maddeleri yedek su
bay öğretmenleri de dâhil etmiştir. 

Muhteerm arkadaşlarım, ben yine a iz ede
yim, Vekil Beyle hemfikir değilim. "Bendeniz 
bu çocuk kütüphanelerinde, öğretici filimlerde, 
beslenmede çalışan öğretmen arkadaşlarımızın 
eğitim görevi mühimdir. Liseden mezun olanlar 
çocuk kütüphanesi yapacaktır, deniyor. Bu ol
maz arkadaşlar. Bir defa çocuk kütüphanesi ço
cuğun seviyesine göre yapılacaktır. Öğretmen 
arkadaşın pedagojik formasyonu olması lâzım
dır. Çocuğa hangi kitap yarar, hangisi yara
maz ; bunun tahdidini yapacaktır. Kabiliyetlere 
göre kitaplar tavsiye-edecektir. Şiir günü, ki
tap günü yapacak, temsiller verecektir. Bunlar 
za rıı ridi r, arkadaşlar. 

Ben Eğitim Müdürü iken, 8 tane çocuk kü
tüphanesi açtırmıştım. Her kütüphanede öğret
menlerin gayreti ile 3 bin çocuk okuyordu. Çift 
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tedrisat yapan yerlerde böylece çocuklar sokağa I 
dökülmüyordu. 

Bizim memlekette esas mesele sadece oku
ma - yazma öğretmek değil, okuma sevgisi ya
ratmak, hayat boyunca okuyan adam yetiştir
mektir. Çocuklarımızı böyle yetiştirmeliyiz. Ço
cuk kütüphanelerinde iyi vasfı haiz daha kuv
vetli yetiştirilmiş öğretmenler çalıştırılmalıdır. 
Hattâ çocuk kütüphanesinde çalışan arkadaşla
rın kurslara tabi tutulup köylerde çalışmış, 
şehre gelmiş, köyleri görmüş, bütün bu görev
lerde muvaffak olmuş, öğretmen arkadaşları
mızdır. Ankara'ya gelmişler, yeni kurslar gör
müşler ve çocuk kütüphanelerine tâyin edilmiş
lerdir. Şimdi biz bunu eğitim dışında tutuyo
ruz, Allah aşkına... I 

İkinci bir mesele arkadaşlar, bugün ordu
nun içine görerek eğitim girmiştir, maalesef I 
Maarif Vekâletine yeni giriyor, üzücüdür. Gö- I 
rerek eğitime tabi tutuyor. Bunlar, gezici filim
de çalışan öğretmen arkadaşlarımız, filim gös
termekle kalmıyorlar, filmi gösterdikten sonra 
eğitime pedagojik, formasyonuna ait gösterilen 
bu filim hakkında öğretmenin izahat vermesi lâ
zımdır; bu hususta sınıf öğretmeni ile teşriki 
mesai etmesi lâzımdır. Bunu bir lise mezunu 
yapabilir mi, arkadaşlar? Sonra düşününüz, ! 
elinizi vicdanınıza koyarak düşününüz; subay 
arkadaşlarımız askerlik şubesinde çalışırken 
kıta tazminatı alıyor mu, almıyor mu, alıyor. 
(Kıta tazminatı almıyor, sesleri) O da askerlik 
gibi bir hizmettir. Bir ek tazminat alıyor, adı 
ne olursa olsun. Şimdi bu arkadaşlarımız bilfiil 
eğitim ve öğretimle meşgul olmuyor denebilir I 
mi? 

İkinci bir mesele beslenme meselesi; bugün 
dünya eğitiminde beslenmeye verilen ehemmi
yet namütenahidir. İyi beslenmiyen çocukların 
ders anlama kabiliyetlerini takdirlerinize arz 
ederim. Bilhassa bu da pedagojik formasyon is
ter. Bu gibi öğretmen arkadaşlarınızı da bu 
hakkın dışında tutuyoruz. Sonra arz edeyim, 
maarif dairelerinde çalışan, Bakanlıkta çalışan 
arkadaşlarımız keyfî olarak çalışmıyor, bura
larda. Bu eğitim kadrolarında çalışan arkadaş
larımızda evvelâ bir pedagojik formasyon var 
ki ; eğitim işlerine ait dairelerde çalışıyorlar. 
Keyfî değil. Bunları bunun dışında tutamayız. 

10.3.1964 0:1 
öğretmenlik formasyonuna aittir. 

Arkadaşlar, şehir ve köy meselesine gelince; 
kim. istemez arkadaşlar. Evet mahrumiyet var, 
fakat bu görüldüğü gibi değildir. Bir öğretmen 
niçin şehre gelir? Muhterem arkadaşlar eğer 
tahsilde olan çocukları varsa şehre gelir. Yoksa 
arkadaşların çoğu şehre gelmeyi istemiyor. 
4 - 5 çocuk babası arkadaşların yükleri az mı, 
çok mu? Ve sonra arkadaşlar bugün yeni ya
pılan okullarda şunu arz edeyim ki, köy öğret
meni arkadaşlarımıza ikametgâh tahsis edili
yor. Şehirde olsa 4 - 5 yüz liraya temin edilemez 
bu evler. Onun için bendeniz şehir ve köy öğret
meni arasındaki bu maaş fazkmı; fazla bulmakta
yım. Bunlar şehir ve koy öğretmeni diye araların
da bir tefrikin yapılmasını istememektedirler. Bu 
hususta elimde yazılar vardır. Tefrik kalksın di
yorlar arkadaşlar. Biz yine tefriki nazarı itibara 
almıyoruz, biraz mahurimiyet vardır diyoruz. Mah
rumiyetten dolayı şehir öğretmenlerine 125, köy 
öğretmenlerine İSO lira tazminat verilmesini tek
lif ediyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım diyorlar ki, 
«Öğretmenleri köyde tutalım.» Muhterem arka
daşlarım, öğretmenleri köyde tutmanın yolu bu 
değildir, öğretmenleri köyde tutabilmek için, 
ileride Bakanlık ve Hükümet öğretmen arkadaş
larımızın okuyan çocuklarına yurtlar yaptırmalı
dır. Yaptırdığı müddetçe, bunların çocuklarının 
tahsilini garanti etmediği müddetçe elbette çocuk
larını okutmak için bu öğretmenler şehire gel
mek istiycceklerdir ve bu haklarıdır da. Biz 
bunları temin ettikten sonra seve seve arkadaşla
rımız köylerde çalışırlar. Köylerde çalışan arka
daşlarımızın evleri olduğu gibi, dört aylık bir 
tatilleri vardır, uygulama bahçeleri vardır. Şim
di bence bu kanunda Sayın Maarif Vekâleti bir 
tefrik yapmamalı idi. Kanun buraya gelmişken, 
arasında bu kadar büyük fark olmaması icabe-
der. Biz şehirdckllcre 125, köydekilere de 
150 lira verilmesini teklif ediyoruz. Bununla bu 
tefrik ortadan kalkmış olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, öğretmen her yerde öğret
mendir. Madem ki, böyle bir kanun çıkıyor, öğ
retmenlik meslekinin neresinde, hangi kademe
sinde çalışırlarsa çalışsınlar böyle bir tefrikin 
meslekdaşlara üzüntü vereceğini arz ederim. Ve 
bu maddenin değiştirilmesi için de teklifimizi .su
nuyorum. Hürmetlerimle, 
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BAŞKAN — Sayın Ünaldı buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarını, ilkokul öğretmenlerine ayda 
100 lira ile 150 lira arasında tazminat verilme
sini tazammun eden bu kanunun tesbit ettiği ana 
prensip öğretmenin bilfiil ders vermesidir. Yani 
bu tazminatı alabilmesi için fiilen meslekte ça
lışması lâzım. Demin Sayın Bakana bir sual 
sordum, «Neden ilk öğretim müfettişleri bu ka
nunun şümulü dışında bırakılmıştır?» dedim. 
Bana cevap verdiler, dediler ki, «Fiilen öğret
menlik yapmıyor, saniyen bunların aldıkları bir 
ücret vardır ki, - sonradan tashih buyurdular -
bir yevmiye alırlar. Bunların vaziyetleri iyidir. 
Onun için vermeye lüzum yoktur». 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ilk öğretim mü
fettişleri fiilen meslekte çalışırlar. Evet fiilen 
ders vermezler, ama fiilen okulda çalışırlar. Bun
lar okulun bir nizam dâhilinde yürümesini temin 
edecek çalışmaları yaparlar. Diğer taraftan 
«Yevmiye alırlar» den;i)ylor. Ycftimiıye, mıılhJte/reaıı 
arkadaşlarım hepiniz gayet iyi bilirsiniz bir za
ruri masraf karşılığıdır. Hattâ bundan vergi da
hi kesilmez. Yani vazifesini yapmak için gittiği 
yerde otel parası verecek, lokanta parası verecek, 
şu parası verecek, bu parası verecek, yevmiyeyi 
bunlara karşılık tutacak, aldığını harcıyacak ve 
bundan da istifade etmiyecek. Kaldı ki, bunlar 
da iki kısımdır. Şehirlerde vazife görenler, köy
lerde vazife görenler. Köylere gidenler mahru
miyet içinde vazife görürler. Binaenaleyh bu 
yönden meseleyi mütalâa edecek olursak, ben 
Sayın Bakan için haklı bir izahta bulundular di-
yemiyeeeğim. Çünkü, bir vali, tazminat alır, fa
kat bölgesi dâhilinde teftişe çıktığı zaman harcı
rahını da alır. Kimse diyemez ki, «Sen harcırah 
aldın tazminat alma veyahut tazminat aldın 
harcırah alma» bunu kimse diyemez. Bir adliye 
müfettişi hâkimlik tazminatı alır, teftişe çıktığı 
zaman da pekâlâ yevmiyesini alır. Kimse diye
mez M, alma. Bir mülkiye müfettişi ki, hattâ 
bunlar bir başka yol bulmuşlardır. Müfettişlik
ten gayrı kaymakamlık kadrosunda gözükürler 
kaymakamın aldığı makam tazminatını alırlar. 
"Ayrıca bölgelerini dolaştıkları zaman da yevmiye 
alırlar. Binaenaleyh, yevmiyeyi bir munzam üc
ret gibi mütalâa etmeye imkân yokutr. Ve bu ka
nun burada bir boşluk bırakmıştır. Bu hususta 
Yüksek Riyasete bir takrir sunuyorum, kabul 
buyurmanızı rica ederim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali B,ey buyu

run. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, Okyayuz arkadaşımız 
da temas buyurdular, bugün huzurunuzda görü
şülmekte olan bu kanunla 92 bin öğretmenin dı
şında kalan şurada okuyacağım ve muhtelif mü
esseselerde çalışanların sayısı 757 dir. Bunlar 
bu kanunun şümulü dışında bırakılmıştır ki, bu 
şahsi görüşüme göre yerinde bir iş değildir. Muh
terem arkadaşlarım bu kanunun dışında bırakı
lanlardan Millî Eğitim Müdürlüklerinde çalışan
lar 196 kişidir. Bu öğretmenlerin durumunu mü
saade ederseniz birkaç kelime dle izah etmek iste
rim. Burada bulunan arkadaşlar iki şekilde va
zifelendirilir. Hastanede heyeti sıhhiye rapora 
ile, bilhassa okullarda öğretmenlik yapamıyacak 
durumda olanlar gerek ayaklarından rahatsız 
•olanlar, gerek ciğerlerinden rahatsız olanlar, ge
rekse her hangi bir sebepten dolayı rahatsız 
olanlar millî eğitim müdürlüklerinde görevlen
dirilirler. Bilhassa burada görevlendirilenler ki 
daha çok meslek icabı varisten muztariptirler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarıma soruyorum; 
seneler senesi maarifin muhtelif kademelerinde 
vazife gören bu arkadaşları burada kanun dışın
da bırakmak yersiz ve isabetsiz olur kanaatin
deyim. Yerinde değildir, çünkü çoluk çocuğunun 
rızkından kesmek suretiyle tedavilerine harcar
lar. Böyle 92 bin kişilik bir kütle içinde 196 öğ
retmenin dışarıda bırakılmasını biz doğru bul
muyoruz. 

İkincisi, halk eğitimi mevzuu, muhterem ar
kadaşlarım, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi gö
rüşüldüğü zaman halk eğitimi hizmetinin yeter
siz olduğu, bunun daha verimli olabilmesi için 
köylere kadar gidilmesi üzerinde durulur iken 
bu vazifeli bulunan öğretmenleri bunun dışında 
bırakmak isabetli olur mu arkadaşlar? Bu ol
maz. Şu halde, burada Millî Eğitim Bakanlığı 
mensupları bu kürsüye çıksınlar, bütün bunları 
koymak suretiyle burada vazifeli bulunan öğret
menleri kendi mesleklerine döndürmek isteğinde 
bulunuyoruz Memur alsınlar, kadro getirsinler, 
oraya koysunlar ve yetiştirsinler. Ve öğretmeni 
kendi meslekine çevirsinler. Hem burada vazife
li kılalım, burada çalışacaksın diyelim hem de 
sen bu haktan mahrumsun diyelim. Bu olmaz ar-
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kadaşlar, bu isalbetsizdir. Aynı şekilde arkadaş
larım, ayrı olarak Öğretici filimler. 

Muhterem arkadaşlarım, öğretici filimler sa
hasında vazifeli öğretmenler gece - gündüz köy
lerde çalışırlar. Bunlar kurs görmek sur,etiyle 
vazifelendirilmiş kimselerdir, sayıları da 26 ki
şidir. Bu 26 kişiyi 92 bin kişinin dışında bırak
mak yersiz ve isabetsizdir, doğru bir şey değil
dir, bir hak ve adalet zedelenmiş oluyor muh
terem arkadaşlarım. 

Müzelerde 18, rehberlikte 18, ders araçların
da 31, sanatoryum ve prevantoryumlarda 26, 
eğitim araçlarında geçen gün muhterem bakan 
ve Sayın Başvekilimizin de bulunduğu ve elleri 
ile açtıkları ders araçları bu ve buna benzer 
müesseselerde çalışan, vazife gören öğretmenle
rin sayısı 37 kişidir. Bunların bu yekûnun dı
şında bırakılması yersiz ve isabetsiz olur. Ve bil
hassa özgüneş arkadaşımızın temas ettikleri ve 
diğer taraftan Ünaldı arkadaşımızın temas ettiği 
gerek müfettişler ve gerekse askerliğini er öğ
retmen olarak yapan arkadaşların bu kanun 
çerçevesine alınmalarını istiyoraim., 'Balca n bel
ki de •şi.nvdi çıkacak bu kanunu geri göndermek
le 'günü uzayacaktır, diyecektir. Uızasm; esa
sen 35 seneden 'beri bekliyen bu meslek men
supları 'varsın biraz daha beklesinler, fakat 
'bir adaletsizlik ortadan k allem iş 'olacaktır. 
Bunun için 16 imızaîı bir takrir vermiş bulu
nuyoruz, aieık oya konulmasını rica ediyorum. 

BAŞ'KAN — Sayın Tank Remizi Baltan. 
TARİK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

•Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; şu ana 
kadar temas edilmemiş olan ve yine mübimce 
'bir yekûn tutan bâzı öğretmen arkadaşları
mızı da hedef tutan bir eksikliği belirtmek is
tiyorum. Bu kanunun asıl (maksadı öğretmen
lik sanatlarını d altı a iyi, 'huzur içinde ve 'öğret
menliğin icabettirdiği şartları yerine getirebil
mek ve öğretmenliği cazip 'bir hale getirebil
mek maksadına matuftur. Öğretmen her yer
de öğretmendir. Adliye Vekâletinin emrinde 
de olsa öğretmendir, Sanayi Vekâletinin eni
rinde de olsa öğrenmelidir. Bugün memleketi
mizde birçok İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
kendi bünyeleri üçerisinde yaptırdıkları ilk
okullar mevcuttur. lBu ilkokulların öğrel men
lerini, Millî ;Eiğiti«m Bakanlığı tâyin etmekfle-
dir. Ve bu meyanda Türkiye'de büyük bir sa
nayi mıntıkası halinde olan Zonguldak'da Tür-
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kiye Kömür İşletmelerinin yaptırdığı, yüzlerce 
okul vardır. Bu okullarda sayıları mühim bir 
yekûn tutan öğretmenler meiveuttur. Şimdi, 
kanunun birinci maddesinde ifade 'edilen taz
minata bu öğretmenler dâhil midir, değil mi
dir1? Komisyondan evvelâ onu öğrenmek iste
rimi . 

BıÜTOI-] VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HÜSEYİN OT AN (Burdur) — Millî Eğitim 
Bakanlığının tâyin etmiş olduğu öğretmenler 
bu statüye dâhildir. 

TARÎK REMZİ BALTAN (Devamla) — 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ye müesseseleri' 
okullarında fiilen çalışan öğretmenler birinci 
madde hükümlerinden faydalanacaklar, öyle, 
efendim 1 

JBÜTOE Vb) PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ HÜSEYİN OTAN (Burdur) — Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından tâyin edilen bütün 
öğretmenler 'bu kanun hükümlerinden fay
dalanırlar efendim. 

TAKTIK RJEMZİ BALTAN (Devamla) — 
Simdi bir dakika efendim, 'maaşlarını İktisa
di Devlet. Teşekküllerinden alsalar dalhi, tâ
yinleri Millî Eğitim bakanlığına aidolan öğ
retmenler 'bu kanun 'hükmünden faydalana
caklar, değil imi? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ HÜSEYİN OTAN (Burdur) — Evet efen
dim. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zongıddak) - -
Teşekkür ederim efendim. (Zapta geçsin ses
leri.) 

BAŞKAN — C'eçti zapta efendim. 
Komisyon konuşacak mı efendim'? Sayın 

Bakan, bir açıklama yaparsanız 'bu lıusnsda 
daha iyi olur. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa 'Milletvekili) — Muhterem arka
daşlarımı., hatip arkadaşlarımız, kanunun tü
mü üzerindeki görüşlerini madde konuşulduğu 
sırada da ileri sâinmekte devam ettiler. Şimdi 
bir 'hususun 'hakikaten aydınlığa kavuşmasında 
fayda var. Komisyon ile Millî Eğitim Bakanı 
sifatiyle çelişme haline düştük. ıBundan üzün
tü duydum. Kalpaklıoğlu arkadaşımızın önelin
le ileri sürdüğü busus, Senatonun Millî Eğitini 
Komisyonunda müzakere edilmiş 've urada 
Kalpaklıoğlu arkadaşımın ileri sürdüğü hu
susları içine alan bir formül tesbit edilmişti. 
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Sonradan Karma K'oımisyönunda da müza

keresi yapılırken bendeniz tümü üzerindeki 
müzakereierdle 'bulundum, Millî Eğitim Ko-
misyonundan gelen tasarılar üzerinde konu
şuldu. Tümü üzerindeki müzakere uzun sürdü, 
talik edildi (müzakere, 'Maddelere geçildi. 'Er
tesi celsede maddeler müzakere edilirken, bir 
yanlışlık eseri 'veyallıut muhterem komisyonun 
gösterdiği Kizum üz/erine olabilir, ''Millet Mec
lisinden ıgeJçen birinci madde müzakere konu
su olmuş olacak k i ; burada, 'bu kaibul >edilm;ış 
'bulunuyor. (Bizim Millî Eğitim Komksyon un
da bu müzakere sırasında Bakanlık olarak da. 
Eğitim 'Komisyonunun bu t eskit ettiği formül
de mutabık kalmıştık. -Bunu evvelâ 'tavzih 
edeyim. 

Özlgüneş arkadaşımız asker öğretmenler ko
nusunu yine ele aldı. Öğretmenken asker olupı 
da'okul dışında vazife gören öğretmenlerin as
kerlik süresi içinde da'lıi olsa, ilkokul öğret-
ımenleri tazminatını almaya 'hale kazandıkları
nı ileri sürdü. Aslında -verilecek olan şey 'bü
yük değildir, bu nelvi bizlmetleri güren arka
daşlar, nerede olurlarsa .olsunlar, kendilerine 
'verilmelidir. Ancak ibu arkadaşlarımız asker
liklerini normal şartlar içinde yapmış olsalar 
idi bunlar asker telakki edileceği için, öğret
men olmadıkları için doğrudan doğruya asker
lerin tabi oldukları statü içinde kalacaklardı. 
Halîbu'ki bu mezunlardan süratle istifade etmek 
için evvelâ iki yıl öğretmenlik vazifesi yapa
cak ve iki yıl öğretmenlikten sonra askerliğini 
yapmak üzıero kıtalara sevk ediliyor, işte !bır" 
safhada, kendileri de yine 'hararetle müdafaa 
ettikleri yedek subay öğretmenlerin rejiımi 
içinde kalıyorlar. Ya iki sınıfı da il)ir arada 
gözetmek lazımdır, ikisine de ilkokul tazminatı 
vermek lâzımdır. Veyahut da ikisine de ver
memek lâzımdır, 

Şimdi, askerlik görevi (bir meslekî ıgövvv de
ğildir. Daha ziyade 'bir vatan 'hizmetidir. ;Bu 
'bütünü içinde vatan hizmeti göreni'erin tabi 
bulundukları rejim içinde mütalâa edilımesi ige-
tfelrir. Binaenaleyh, bunlara askerlikleri sıra
sında mesleklerinden doğan birtakım hakları 
uygulamak, hakkaniyete uygun değildir. Biz 
bunu göz önünde tutarak bunlar, bir zaman
lar iki yıl öğretmenlik yapmış dahi olsa değil 
mi ki askerlik vazifesini yapmaktadırlar. Öğ-
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retmenlikte almakta ''bulundukları maaşı da 
almaktadırlar. Yani ibu kanun çıkmadan evvel 
'hangi rejimde iseler o rejim onlar için devam 
etmekte tokluğuna /göre bunlar ileri bir safha 
teşkil etmiş, nitekim 'burada, ibu kanun çıkma
dan 'bunlar askere (gittiklerinde 'maaşları kesil
medi, uıürüvvet gösterdi 'Büyük Meclis, öğret
menken askere gidenler askerliklerinde maaş
larını alsınlar dedi. Şimdi eğitim tazminatı 
olarak düşündüğümüz hu tazminatı fiilen ilk
okul öğretmenlerine vatan vazifelisini ifa eder
ken ve itmenin Ibir imtiyaz doğuracağı düşünce
siyle Millî Eğitim Komisyonu (böyle derpiş et
ti, ıbiz de Hükümet olarak »haklı kulduk. Nbk-
tai nazarumı şu anda .muhafaza etmekteyim. 
Yedek subaylara da eğitim tazminatı verilme
sinin doğru olmıyacağı kanısındayım. 'Günkü 
bu, doğridan doğruya meslekî -zümreye veril
mekte olan kir »haktır. Tesadüfi olarak vatan 
vazifesini askerlikte yapacak iken, okulla mm ı-
zm öğretmene olan ihtiyacı dolay isiyle, bunla-
rı köylerimizde öğretmen olarak kullanmak 
mecburiyeti, aslında hem hizmet bakımından 
fayda getirmekte, !hem de yedek subay olma 
hakkına salhiihblmadıkları halde, 'bunlara ye
dek suhay olma hakkı tanındı, fakat öğretmen 
olarak vazife görüyorlar. 

Sayın Özigüneş'in yanıldıkları kir noktayı 
bütün vuzuhu ile açıklıyayım. Buyurdular 
ki: «Millî Eğitim Bakanlığı, yedek suhay öğ
retmenleri, en ağır ma'lırumiyet kölıgcl'erine, en 
hücra yerlere göndermektedir. Katiyen köyle 
değildir. Bir deifa 'bulgun öğretmen sayısının. 
bütün ihtiyacıimızı karşılıyamıyacak .miktarda 
olması dolayısiyle, münhal ikulunan yerler ne
rede ise; yedek subay öğretmenler oralara tâ
yin edilmektedir. Millî Savunma Bakanlığı 
ile Eğitim Bakanlığı bir anlaşmaya varmıştır. 
rülân il doğumlusu o ilde yedek subay öğret
menlik yapamaz. Millî Savunma 've Gen el kur
mayın tesbit ettiği iller içinde vazife gürdbilir. 
'Kanun gereğince bunlar, köy okullarında va
zife görmek «mecburiyetindedirler. Hangi köy
de «münlhal varsa, 'vilâyet emrine veriliyor. Vi
lâyet bunları o köylere dağıtıyor. 

Şimdi insaflı Ibir tetkik yaptığımız (zaman 
göreceğiz; şayet Özgüneş arkadaşımız da te
cessüsünü yellemezlerse emirlerine âmâdieyiz. 
Vekâlet olarak kendileri ile beraber tetkik ede-
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riz. Gereceklerdir ki; yedek subay öğretmen
leri umumiyet itibariyle, Ibiızim öğretmenlere, 
ilkokul öğretmenlerine nazaran da'ha iyi yer
lerde, şeJhirlere dalha yakın köylerde toplan-
mıış (bulunmaktadır. Kaldı ki, (bunlar şu veya. 
hu sebebi zoıiıyarak köylerden kasabalara yak
laşım anın imkânım bulmaktadırlar. (Buna ııııı-
kalbil ilköğretmen 'okulundan .mezun ıolan öğ-
retmenleriımiz bu nev'i imkânlardan istifade 
etmemektedir. Bugünkü idari rejim yedek 
subay öğretmenin lehine işliyen 'bir rejimidir, 
İlköğretmen okulu mezunları lehine işlememek-> 
tedir. 

Dikeçlügii arkadaşımız yine kütüpanel erde 
ve filim .merkezlerinde çalışan, (halk eğitimin
de çalışan arkadaşlarımızın da !bu kanunun 
şümulü içine girmesi meselesi üzerinde ısrarla 
durdular. Burada söyliyeceğ.im. şeyler, bir 
evvel söylediğim şeyleri tekrardan imarettir. 

Arkadaşlar, 'bu kanunu, okullardan uzak
laşmak istiyen öğUetmenleri okullarda tutmak 
gayreti içinde getirdik. 'Birinci (hedefi de nü
dür. Şimdi okullarımızdan, okul dışı 'hizmet
lere 'bir kayma vardır, (bu kanun, Ibunu ön
lemliye hizmet edecektir. Kaldı ki, yine (mes
lekleri öğretmen .olan arkadaşlarımızın çok iyi 
İni dikleri bir konuyu Ihuzurunuzda dile getir
mek (mecburiyetindeyim, hu kanunun müda
faası sırasında. Aslında hiç konuşmamı ayı ter
cih ederdim. 

Öğretmenlik vasfını kaybetmıiış nir kısmı 
arkadaşlarımıza idari vazifelerde, kütüpane-
lerde şurada, veya 'burada va'zife verilim ektedir. 
Bunlar aslında öğretmenlik vasfını kaybetmiş
lerdir; disiplin''bakımından şu veya (bu malum
dan bunlara mekteplerin dışında vazife veril
mektedir. Bunları da ayırmak kolay değildir. 
Bu arkadaşlarımızdan 'bu taziminatı almak isti-
yenler varsa kendilerine kucağnmız acıktır. 
Haklarına göre kendilerine 'bir vazife verebi
liriz. Zaten idari vazifeleri mutlaka öğret-
mienlerim. dışında elemanlarla .gördürmek kara
rındayız. Kütüpanel erimiz için Dil ve Tarik 
Fakültesi Kütüpaneeilik kısmından mezun olan 
ejocuklarımızın sayısı gün geçtikçe artmakta 
ve 'bunlar bize kütüpanel erde vazife almak 
iıçin devamdı surette müracaat etmektedirler. 
Bunları kütüpanelere yerleştirmek sureti ile, 

'burada çalışan öğretmenleri .mutlaka mektebe 
iade 'etmeyi gaye 'bilmekteyiz. 

Halk eğitimi konusunda da demin de arz 
ettim, 'bütün İbu görevlerde ilkokul öğretmen
lerinden fiilen okulda vazife (görmeyi!]), okul: 
dışında (vazife görenlerin imdadına 68î>7 sayı
lı Kanun yetişmektedir. Bunlar ortaokullarda 
ek görev almak suretiyle, geçen (hafta 1 tamu I 
'buyurduğunuz tasariyle saat başına 10 lira al
makta (haftada 8 saat kadar ders verme hak
kı tanın'r.nştır. Bunlardan ayda, aşağı - yuka
rı 20 saat civarında ders alanların adedi 'faz
ladır. Bu da gösteriyor ki, zaten (bu arkadaş
larımız, 'hem okuldaki sıkıntıyı köyünde, ka-
saibasmda olsun duymamakta, saniyen ilkokul 
Öğretmenlerinde farklı (olarak ek ders ücreti 
almak gibi hir imkâna sallı iptirler. Aslında 
imtiyazlı durumdadırlar. Binaenaleyih, 'bunlar 
'hakikaten 'bu imtiyazlı durumlarından müşteki! 
iseler; mekteplerimizde vazifelendirmek, bizim. 
için ımüımkündür. 

Şimdi burada, Dlıkeçligll afrkada§ımız sıaıbır-
sızlamıyor, «öğretımen vaısfımdaiki adamdan kü-
tüpamede daha çok ilstifıade edilebilir mi?» der. 

Bizim yaptığıımız tetkikler, Baıkaınlığım 
muhtelif: organlarımın: yaptığı tetkikler şunu 
göstemmektedir, kütüpaıne hiznTe1iıe<rindc mut-
lalka öğretmenin buluıiimalsı şart değildir, öğ
retmenlerin dışımla İm hizmetleri görecek va
sıfta elemıanlaır vardır. B'Oİli bi'r süre içinde, 
kuırs'laırd'aın geçirmek sıııretiyle bıır.ad.alkl ih'ftl-
yaçla.ri: kapatmak mümkündür. Şimdi bizim 
ister isteımez öğretmen sıkıntısını halletmek 
hedefini güderek her İmkândaın medet ummak 
ım'CckuKİyetindeyiz. Gün geçtikçe okul: diışına 
yayılma istidadımı göısit-eren öğretmen dıağıtışımı 
derleyip toplayıp okullarda. toplamıaık gibi bir 
vazifeyi eğitim hizıueti 1) alkımım dam son derece 
hayati: ve zaruri görüyoruz. Bu bakımdain a.r-
'kıadaşımızın bu konuyu 1)öylece telâkki buyur-
mallarını önemle rica ederim. 

HÜSNÜ DtKEİÇÎOltD (Kayseri)— Sual so-
racağıım efendim. 

BAŞKAN— Buyurun efendim. 
HÜSNÜ DtKEOLÎÖtL (Kayseri);— Efen

dim, Milli Eğitim Bakanlığı çocuk kütüptıamele-
ri için öğretmen arkadaşlarla kuralar açmış mı
dır, aıcmiamıış mıdır? Benim bildiğim .açmıştır. 

!2— Öğretici fiiiımlere lalettayin' Öğretmen 
mi tâyin ediliyor, yoksa oraya 1 Ayin edilen ar-
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•kadarlarımızın hepsi, kurslardan, geçmiş midir 
geçmemiş midir? 

Bu ortaokullarda dersi, yalnız bu arkadaş-
'lar mı yoksa diğer öğretmen arkadaşlar da 'alı
yor mu? Aynı zamanda bir ortaokul öğretme
ni 30 saat ders alacağına göre, nitekim bu ar-
fcadaşılar tarafından da hu ders kapatılacağına 
göre, her halde .bunlara ders verilımemiş olsa 
gerek. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devaımla) — Sayın Dikeçligil arkadaşı
mın sorduğu soru iki hususta toplanmaıktadıır. 
Biri kütüpane ve fiilim merkezlerinde hizmetle 
çalışan öğretmenler kursa tabi tutuldular mı, 
tutulmadılar mı? Şüphesiz tutuldular. Demek 
ki, iSayın Dikeçligil arkadaşım, mutlaka öğret
men vasfında eleman bu işi görebilir derken 
bu iptidai vasıflan'i kâfi gelmiyor, ek olarak: 
bunlar bir kurstan geçiriliyor. Aşağı - yukarı 
o seviyeye yakın bir seviyeye sahip insanlarda 
görevler böylece görülebilir. Demek ki bu ol
masa idi, ne öğretmen bu kütüpane ve filim 
merkezlerinde vazife görebilecektir, ne de bir 
başka menşeden geleniler ek bir kurstan geç
mek mecburiyetindedirler. 

Ek ders konusuna gelince : İdari vazifeler
de, eğitim merkezlerinde, kiitüpane ve filim 
•merkezilerinde bulunan arkadaşlarımız, okullar
da bulunan arkadaşlarımızdan çok daha ek 
ders alma imkânına sahiptirler. Ve bu fiilen 
böyle iş'lemelktedir. Ve bunların:, umumiyet 
itibariyi e, bu neviden derslerin dağıtıldığı 
merkezilerde bulunması dolayısiyle evvelâ bun
ların ihtiyacı tatmin edilmektedir. Sayın Di
keçligii arkadaşımızın benim açıkça söylemek 
istediğim ve ima ile söylediğim şey birçokların
dan daha yi anladığına kaaniim. 

CAVİT TEYFtEC OKYAYUZ (İçel) — Sayın 
Bakan sözünü bitirirken okul dışına doğru, vâ
ki olan dağılışı her türlü tedbiri ve tertibi dü
şünmek mecburiyetindeyiz, dediler. Bununla öğ
retmen arkadaşlarımızın fiilen öğretim vazife ve 
mesuliyetinden uzaklaşmak arzusunda oldukları
nı mı söylemek istediler. Eğer böyle ise öğret
meni öğretim vazifesinden ve mesuliyetinden 
uızaklaştıracaik mânevi ve maddî âmiller neler
dir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) —> Sayın arkadaşım aslında 
sordukları soru ile beni müşkül mevkie koya-
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caklarmı düşünebilirler. Ama işin içinden çıka
cağımı zannediyorum... 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Bura
sı Parlâmentodur. Açıkça konuşmanız lâzım
dır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Arz edeyim efendim, 

Şimdi, mekteplerin dışında öğretmenlerin va
zife alması aslında bu arkadaşlarımızın vazife
den kaçmaları mânasına gelmez. Hâşa.. Bunların 
büyük bir kısmı, büyük bir topluluğu ne paha
sına olursa olsun çeşitli mahrumiyet pahasına 
esas olan vatan vazifesini seve seve ifa etmek
tedirler. Ama, bir kısım arkadaşlarımız şu se
bepten veya bu sebepten okul dışına kayma is
tidadını göstermektedirler. Ve bilhassa köyden 
küçük kasabalara veyahut kasaba ve şehirlere 
doğru gelme arzusu genel sebeplerden dolayı 
yaygın olduğu için oralarda da, mekteplerde , 
vazife mahdut olduğuna göre mektep dışındaki 
vazifelere talip çoğalmakta ve siyasî tazyik o 
mertebede yüksek olmaktadır ki, çeşitli devir
lerde bunu her birimiz ölçmüşüzdür, lüzumlu 
olmadığı halde, ilâve vazifeler meydana getir
mek suretiyle okul hocasını, Öğretmeni, bu nevi
den vazifelerle görevlendirmektedirler. Şimdi, 
bir taraftan ciddî mahrumiyeıt pahasına m t a n 
hizmetini, her nevi mahrumiyet içinde yapan 
gerçek vazifelilere, bir anlayışı ve bir minnet i-
fadesini gösterirken, bunun yanı başında, müm
kün olduğu kadar, bu vazifeden sıyrılmak is-
teyipde daha ziyade büyük şehirlerin cazibesi 
içerisinde, hizmet vesair hizmete devam etmek 
arzusunda olan insanları bunlardan farklı bir 
muameleye tabi tutmak aslında, aslî vazife gör
mekte bulunan insanları daha üstün tutmamızın 
ifadesi değilmidir? Binaenaleyh, biz bu kanunla 
bu ruhu da getirdiğimiz inancı içindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın İnceoğlu sualmi soracak
sınız? buyurun. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Efendim; ben şu hususun açık
lanmasını rica edeceğim: Askerliğini yapmakta 
olan ilkokul öğretmenleriyle yedek subay öğret
menler var. Bunlar aynı statüye mi tabi olacak
lardır? Askerliğini yapmakta olan ilkokul öğ
retmenlerine veriliyor, yedeksubay öğretmenlere 
verilmiyor. Böyle mi ? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Efendim, şimdi müzakereni-
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ze ve tasvibinize sunulmuş bulunan tasarı, maa
lesef buyurduğunuz gibi, böyledir'. Yalnız da
ha evvel Millî Eğitim Komisyonunuzda kabul 
buyurulmıış, ulan tasarı, demin benim arz etti
ğim ve aslında bizim de mutabık olduğumuz hu
susları taşımaktadır. Bu itibarla muhterem He
yetiniz eğer arzu eder ve dilerse bu Karma Ko
misyon metnini kabul edersiniz, dilerseniz Millî 
Eğitim Komisyonunuzun teklifini kabul buyu
rursunuz. 

10 . 3 .1964 0 : 1 
HÜSEYİN KALPAKT/IOtfLU (Kayseri) — 

Şehir öğretmenleri için (100), köy öğretmenle
ri için (150) şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN —• Efendim, aynı şekilde birçok 
arkadaşlarımız ilkokul öğretmenleri ödenek ka
nım tasarısı ve Millî Kğitim Komisyonunun ka
bul ettiği iminin oya sunulmasını işlemişler
dir. Biz birinci maddenin müzakeresine baş
ladığını;/ için Arkadaşlarımıza madde şeklin
de bnnun teklifini rica ettik, ve madde şeklin
de o - 1 arkadaşım;/, aynı şeyi teklif etmişler
dir. Hepsi aynı şekildedir. Onların okutulma
sına 'lüzum görmüyorum. 

NÜ YİT YETKİN' (Malatya) — Sayın Kal-
paklıoğlıı arkadaşımız, tasrih ediyorlar, şehir ve 
kasaba okullarında fiilen çalışanların aylıkla
rına ek olarak, ayda 100, köy okullarında çalı
şanların aylıklarına ayda 150 liara ilâve edil
mesini teklif ediyorlar... 

BAŞKAN Diğer takrirler de aynı mahi
yetindir. Bu takrirlerin okunmasına lüzum gör
müyorum. Mesela Ömer Lûtfi Bozealı, Sami 
Küçük, Nüvit Yetkin arkadaşımızın takrirle
ri aynı mealdedir. 

BAŞKAN — Efendim, diğer takrirler var, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 1. — • Asil ilkokul öğretmenleri ile 
askerliğini yapmakta, olan asil ilkokul öğret
menleri ve köy eğitmenlerinden (İlköğretim 
ve ilkokul müdür ve yardımcıları ile millî eği
tim müdürlerinden, halk eğitimi hizmetlerinde, 
kütüphanelerde, öğretici kilimlerde, beslenme 
eğitiminde, cezaevlerinde, müzelerde, rehberlik, 
araştırmada, inşaat işlerinde, sanatoryum ve 
prevantoryumda, eğitim araçlarında, konser-
vatuvarda. yetiştirme yurtlarında çalışan asil 
öğretmen müdür ve yardımcıları dâhil) şehir 
ve kasaba okullarında fiilen çalışanlara aylık
larına ek olarak ayda 150, köy okullarında ça
lışanlarına da ayda 200 lira ilkokul öğretmeni 
ödeneği verilir. Son nüfus sayınıma göre Nü
fusu 2 000 den az olan merkezleri de İni madde
nin uygulanmasında köy sayılır. 

BAŞKAN —- Sayın Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) - Bir 
noktayı tasrih edeceğim. Efendim yedek subay 
öğretmenler için Sayın Bakan dediler ki; «Esa
sen yedek subay olmıyaeak, er olacak olan bu in
sanlar» dediler. Öyle değildir. Yedek subay öğ
retmenler kanunen müktesep hak olarak yedek 
subaylığa hak kazanmış olan kimselerdir. Ancak 
orduda yedek subaylık kadrosunun gayet sıkışık 
olması ve okullarda bunları alacak yer bulunma
ması dolayısiyle, o yedek subay öğretmenlik mü
essesesi, hem bu sıkışıklığını gidermek ve hem 
de bu arkadaşlarımızın ilkokullarda hizmet etme
lerini imkân dâhiline sokmak için ihdas edilmiş
tir. Ye nitekim bu arkadaşlarımız terhislerinde 
(teğmen olarak terhis edilirler. Ve yedaksubay 
•sınıfinhadırlar. Binaenaleyh, bu hususu bilhassa 
tasrih ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, maddenin müzakeresi 
bitmiştir. Birtakım önergeler vardır. Bu önerge
leri okutuyorum efendini: 

Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Kayseri 

Il üseyin Kalpaklıoğlu 

Madde 1. -— Asil ilkokul öğretmenlerinden, 
(İlköğretim ve ilkokul müdür, müdür yardım
cıları ile cezaevi okullarında ve yetiştirme yurt
larında çalışan asil öğretmen, müdür ve yar
dımcıları dâhil) şehir ve kasaba okullarında 
fiilen çalışanlara aylıklarına ek olarak ayda 
150, köy okullarında çalışanlara ayda 100 T. L. 
okul öğretmeni ödeneği verilir. Nüfusu 2 000 
den az olan ilçe merkezleri de İni maddenin uy
gulanmasında «Köy» sayılır. 

BAŞKAN — Zannedersem bu takririnizde 
bir yanlışlık vardır. 



Günuişano 
Hâlit Zarbım 

İçel 
Talip Özdolay 

Sivas 
Hulusi Söylemczoğlu 

Antalya 
Mustafa Özer 

İstanbul 
Şevket Akviivek 

içel 
Cavit Tcvfilc Okyayus 

Giresun 
Mehmet Jzmen 
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Tunceli 

.Mehmet Ali Demir 
Giresun 

Sabahattin Orhoıı 
Sivas 

Kifat Öçten 
Erzurum 

Nu ret t i n Ay n u ksa 
Bingöl 

Sabri Topçuoğlıı 
Ağrı 

Veysi Yardımcı 
Samsun 

Fethi Tevetoğlu 
CumhuHbaskanınca S. Ü. 

Cevat Açıkalın 

BALKAN —r Diğer takrirler var. Onları da 
okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Divanı Başkanlığına 

Görüşülmekte olan ilkokul öğretmen ödene
ği kanunun birinci maddesnin aşağıdaki şekil -

x ve teklif ederiz. 
Kayseri 

Hüsnü Dikecligil 

de değiştirilmesini 
Zonguldak 

Akif lyvidojhn 

Asıl ilkokul öğretmenleriyle askerliklerini 
yapmakta olan yedek subay ilkdkul öğretmenle
ri ve eğitmenlerinden (ilköğretim ve ilkokul mü
dür ve yardımcıları ile cezaevi okullarında, ye
tiştirme yurtlarında, çocuk kitaplıklarında, öğ
retici filim, ders araçları ve beslenme işlerinde 
çalışan asıl öğretmen, müdür ve müdür yardım
cıları dahil) şehir ve kasaba okullarında, millî 
eğitimle ilgili bilûmum dairelerde fiilen çalı
şan ilkokul menşeli öğretmenlere almakta olduk
ları aylıklarına ek olarak 125 köy okullarında 
çalışanlara ise 150 lira ilkokul öğretmenliği öde
neği verilir. Son nüfus sayımına göre, nüfusu 
3000 den az olan ilçe merkezleri de bu madde
nin uygulanmasında «Köy» sayılır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Birinci maddeye «Askerliğini yapmakta 

olan asıl ilkokul öğretmenleri» sözlerinden son
ra «Yedek subay öğretmenler» ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgünes 

BAŞKAN — Birbirine 
bir arada okutuyorum • 

yakın önergeleri 

10 . 3 .1964 O : 1 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlkokul öğretmenleri ödeneği kanunu: Bi
rinci maddesine aşağıdaki bendin ilâvesini say
gı ile arz ederim. 

İstanbul 
Kifat Öztürkçine 

5-439 sayılı Kanımla görevlendirilen öğret
menlere de ayda 75 lira ilkokul öğretbnıe-ni ödene
ği verilir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Birinci maddede parantez içindeki ifadenin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgünes 

(ilköğretim ve ilkokul müdür ve yardımcı-
lan, ordu okuma yazma okulları, cezaevi okul
ları ve yetişme yurtlarında çalışan asıl öğret
men, müdür ve yardımcıları dâhil) 

Başkanlığa 
Birinci maddeye ilköğretim müfettişlerinin 

de ithal edilmesini arz ve rica ederim. 
Zonguldak Adana 

Tarık Remzi Baltan Mehmet ünaldı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Birinci maddeye ilköğretim müfettişlerinin 

de dâhil edilmesini arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Mehmet Özglineş 

Başkanlığa 
Birinci maddeye aşağıdaki hususun eklenme

sini arz ve teklif ediyorum, kabulünü istirham. 
ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlıı 

«Nüfusu 2 000 i geçse bile nahiye merkez
lerinde çalışan öğretmenler de köylerde çalışı
yor sayılır ye ona göre. ödenek verilir.» 

BAŞKAN — Efendim bize gönderilmiş bu
lunan önergeleri okutmuş bulunuyorum. En 
aykırısı Millî Eğitim Komisyonunun kabul et
tiği metnin müzakereye esas kaJbul edilmesi tek
lifidir. Bunu tekrar okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

3IEHMET ÖZGÜNES (Tabiî Üye) — Eren
dim, yanlış bir usul tatbik ediliyor. Müsaade 
ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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Maddeye geçilmesi için değil. Buna aykırı 

olduğu için. Zaten ben daha önce izah. ettim. 
1 nei maddeyi değiştiren bir teklif yapmayın. 
Değişiklik önergesi gelecektir, demiştim. Yine 
Millet Meclisinin kabul ettiği esas üzerinden 
müzakere yapılması kabul edildi. Bu değiştirme 
önergesidir. Bunu böyle tavzih ederim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim, Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirgesi 
esas olarak kabul edildi ve müzakereler bunun 
üzerinden yapıldı. Biz bütün takrirlerimizi ona 
göre hazırladık. Eğer, Başkanlık, şimdi bir tak
rir verilmediği halde, Millî Eğitim Komisyonu
nun ki, müzakere edilmiş gibi oya koyarsa, bi
zim bütün takrirlerimiz suya düşer. Binaen
aleyh, ya bir kimse takrir vermeli; demelidir 
ki, «Bu tatbik edilsin.» o zaman mesele yok. 
Bir takrir olarak oylanabilir. Eğer böyle bir 
kimse veya Hükümet, bu takriri vermezse Sa-" 
ym Başkanlık bunu oya koyamaz. Bizim takrir
lerimizi tek tek oya koymak zorundadır. Eğer, 
İçtüzük yürürlükte ise. Saygılarımla. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) —' Böyle tak
rirler verilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, bizim yaptığımız da 
şu : Bir arkadaşımız, bir diğer arkadaşımız, bir 
diğer arkadaşımız kanun yani, Millî Eğitim Ko
misyonunun kabul ettiği metni esas alarak ka
bul edelim, diye gönderiyorlar. Bendeniz, Mil
let Meclisinde kabul edilen ve bizim plân ve 
Bütçe Komisyonunda kabul edilen metni esas 
alarak kabul ediyoruz, diye haber gönderdim. 
Değişiklik teklifi olarak gönderilsin, diyorlar. 
Değişiklik teklifi olarak gönderiyorlar. Bu hak
tır, usuldür. Binaenaleyh, bendeniz takriri oku
tuyorum. 

(Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Efendim, bu önergeyi oylarını
za arz ediyorum. (Söz istiyorum, sesleri) Oyla
maya geçildi, müzakere yok, efendim. (Komis
yon söz istiyor, sesleri) 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HÜSEYİN OTAN (Burdur) — Efendim, bura
da hata olmasın, diye «asil» kelimesinin nokta
sını kaldırıp «asıl» olarak okunmasını rica edi
yorum. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Komisyon birinci maddenin bu şeklinde muta
bık mı? 

BAŞKAN — İştirak ediyor musunuz efen
dim ? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HÜSEYİN OTAN (Burdur) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu takrire komisyon iştirak 
ediyor, Hükümet iştirak ediyor. Takriri oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi bu takrir kabul edildiğine 
göre komisyon filhal iştirak ediyor mu? Ediyor. 

Maddeyi son şekliyle okuyoruz : 

İlkokul öğretmenleri ödeneği kanunu tasarısı 
MADDE 1. — Asıl ilkokul öğretmenlerin

den (İlköğretim ve ilkokul müdür ve yardım
cıları ile ceza evi okullarında ve yetiştirme 
yurtlarında çalışan asıl öğretmen, müdür ve 
yardımcıları dâhil.) şehir ve kasaba okulların
da fiilen çalışanlara aylıklarına ek olarak ayda 
100, köy okullarında çalışanlara da ayda 150 
lira ilkokul öğretmeni ödeneği verilir. Nüfusu 
2 000 den az olan ilçe merkezleri de bu madde
nin uygulanmasında «köy» sayılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. Madde değiştiği için açık oyu
nuza sunulacaktır. 

İkinci maddeye geçiyoruz. 

MADDE 2. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sa
yılı Kanunun 43 ve 45 nei, 31 . 3 . 1926 tarihli, 
788 sayılı Kanunun 78 ve 79 neu maddeleri ile 
10 . 6 . 1949 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesinin (ç) fıkrası gereğince veri
len izinler dışında her ne sebeple olursa olsun 
görevleri başında bulunmıyanlara görevlerin
den ayrı bulundukları müddetçe birinci madde
de zikredilen ödenek verilmez. 

Hastalıkları sebebiyle işi başına gelmiyenle
re, bu yüzden görevden ayrı geçen günlerin bir 
ders yılında toplamı 60 günü. geçmemek üzere, 
eğitim ödeneği verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

Söz istiyorum, efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

Efendim, birinci maddeyi geçtiniz. Halbuki ilk-
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okul müfettişlerinin bu kanundan istifade ede
ceklerine dair bir teklif vardı. Bu teklif aykırı 
bir tekliftir. Bunun nazarı itibara alınmasını arz 
ediyorum. Bu aynı zamanda usule de aykırı
dır. 

BAŞKAN - - Efendim, madde kabul edilmiş
tir. İkinci madde hakkında söz istiyeıı?.. Yok. 
Değiştirge önergesi vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin kanuna 2 nci madde 

olarak ithalini arz ve teklif ederim. 
Rize 

Necip Danişoğlu 

Madde 2. --• Birinci madde ile kabul edilen 
ödenekler tediye edilmiyerek mevcut veya ku
rulacak bir kurula, yatırılır. Biriken ödenekler 
belli bir yönetmelikle emekliye ayrılan öğret
menlere tevzi edilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYYONU ADINA 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TFiM (Ankara) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor, 
Hükümet katılmıyor. Oylarınıza sunuyorum. 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir, efendim. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etemiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

GEOİCt MADDE — Bilinci maddede sözü 
edilen eğitim ödeneğinin, 1964 bütçe yılma mah
sus olmak üzere, c/c 50 si ödenir. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında öner
geler var, okutuyorum : 

Cumhuriyel Senatosu Divanı Yüce Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ilkokul öğretmenleri öde

neği kanun tasarısının geçici maddesinin kanun
dan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Elazığ 
Rasim Giray 

Ağrı 
Veysi Yardımcı 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil 

10. 3 .1964 O : 1 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Geçici maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

BAŞKAN — Efendim, önergelerin her ikisi 
de aynı mahiyettedir. Komisyon iştirak ediyor 
mu? e 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ HÜSEYİN OTAN (Burdur) — Katılmıyo
ruz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKAN [ İBRAHİM ÖK-

TEJVI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, değiştirme önergesi

ne komisyon katılmıyor, Hükümet katılmıyor. 
önergenin nazarı itibara alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul, edilmiştir, efen
dim. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Efendim, kanun tasarısının tümü hakkında 
konuşmak istiyen arkadaşımız var mı ? Buyu
run Sayın Baltan. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Kanunun birinci maddesi kâfi müzakere görme
den ve usule aykırı olarak kabul edilmiştir. Bu 
yanlıştır. İster Bütçe Komisyonunun teklif 
olsun, isterse, Millî Eğitim Komisyonunun tek
lifi olsun, her ikisi d? ücrete m itaallikidi. Hal
buki Ünaldı ile bendenizin veımis olduğumuz 
takrirde millî eğitim camiasından bir sınıfın bu 
kanundan istifade etmesini derpiş eden bu husu
sun reye vaz'edilmesi icabettiği halde Başkan
lık Divanı bunu reye vaz'etmemiştir. Hatalıdır. 
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Evvelâ reye konsun, reddedilsin, ondan sonra ka
nunu kabul edelim. 

BAŞKAN — Sayın Baltan, si/e tasarının le
hinde, aleyhinde söz verdim. Usul hakkında de
ğil. Buyurun, Niivit Bey. 

NÜVİT V KTKİN (Malatya) — «ayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; kanunun tümü 
üzerinde lehte mütalâalarımı ar/, etmeden evvel 
Sayın Tank Remzi Baltan arkadaşımızın usule 
mütaalUk olarak kanunun Yüce Senatodan çıkı
şını sakatlayım beyanlarına cevaplerımı. arz ede
rek, müsaadelerinizle sözlerime başlamak iste
rim. 

Bir kanunun müzakeresinle takrirler reye ko
nulurken Başkanlık irinden en aykırı olanını na
zarı itibara almak mecburiyetindedir. Bu gö
rüştüğümüz kanunun birinci maddesinde en ay
kırı teklif hangisidir? Kanun Büyük Millet Mec
lisinden gelirken daha şümullendirilmiş olarak i 
eğitmenleri ve askerlik görevini yapmakta olan ; 
öğretmenleri de içerisine alarak geldi. Bizim, j 
Senatomuzun Millî Eğitim Komisyonu daha da- ' 
ra.lt m ıs olarak sadece asil öğretmenlere hasrede- i 
rek tadil edildi. Ve Bütçe Komisyonuna böyle
ce sevk edildi. Bütçe Komisyonu, Millî Eğitim ; 

Komisyonunun daralttığı metni tekrar genişle
tip, Millet Meclisinde kabul edilen daha geniş, 
daha şümullü, daha çok öğretmen ve eğitmeni 
içine alan şekli ile Yüksek Heyete sundu. Bunun 
üzerinde de tadil tekli Heri vardı. Bu tadil tek
liflerinden bâzıları, tekrar Millî Eğitim Komi1-:- , 
yonunda kabul edilen metne uygun olarak darai- j 
tan teklif ve tadilleri ihtiva ediyordu. Diğer bir i 
kısmı ise, Millet Meclisinden ve Bütçe Komisyo- I 
ııundan gelen şekli dahi aşarak bunun dahi şü- I 
mulü genişleterek, (iğretim müfettişlerine kadar, 
askerlikte cezaevlerinde olduğu gibi, askerlikte j 
de okuma - yazma öğretenlere kadar, teşmil edi- j 
yor. En aykırısı Bütçe Komisyonu, Millî Eği- j 
tim Komisyonunun teklifi. Millî Eğitim Korniş- i 
yonunda da genişletilmiş, gelmiştir, (ienisle-
tilmc istikametinde bir teklif geldiği için ay
kırı teklif, daraltan tekliftir. En çok daraltan 
teklif de Sayın Kalpaklıgğiu nıın, Millî Eği
tim Komisyonunun takririne uygun olan teklif
tir. Riyaset Divanı pek haklı olarak bunu getir
di. Eğer bu kabul edilmiş olsaydı, o zaman Büt
çe Komisyonunun getirdiğinden daha aşırısı, da
ha sen işi et il m e ve mütemayil olanı elbette nazarı 

10 . 3 .1984 O : 1 
itibara alınacaktır. Yüce Heyet daha daraltıl
ması istikametinde gelen bir teklifi kabul edince, 
yani yedek subaylık yapmakta olanlara değil, 
eğitmenler değil de sadece asil öğretmenlik ya
panlara hasredince; bunun dışında Tarık Rem
zi Baltan arkadaşımızın ve diğer kıymetli Sena
to üyelerinin tekliflerinin nazarı itibara alın
madığı kendiliğinden numayan hale geldi. Ka
nunun oylamasında bir usul noksanlığı yolun
daki, şüphe uyandırıcı beyanlarına iştirak et
meyi1 imkân yoktur. 

Bu kısa maruzattan sonra kanunun tümü 
hakkında şunu arz etmek istiyorum. Millî Eği
tini Bakanlığının sevk ettiği bu kanun, eğitim 
hizmetlerinde görevli olanların içerisinde bulun
dukları malî sıkıntıları kısmen telâfiye yönel
tilmiş bir tasarıdır. Tatmin edici midir? Sa
yın Bakanımız da bunu ifade ettiler. Elbette tat
min edici değildir. Ama bugünkü Devletin malî 
gücü, bütçe imkânları içinde bu teşebbüsü ben 
şükranla karşılamaktayım. Kaldı ki, bütçe gö
rüşülmüştür. Bütçe tümüyle Yüce Heyetinizde 
kabullenmiş iken bu onda, ancak tasaruflarla 
sağlanan birtakım imkânlarla. yapılmakta olan 
bir yardımdır. Daha fazla şümûllendirmeye 
cihette imkânlarımız yoktur. Bu haliyle de ta
sarının tatmin edici olduğu kanaatindeyim. 
İlerde imkânlarımız, malî gücümüz artıkça, 
öğretmenlerin eğitim ordusunda fedakârane 
çalışanların, tatminleri ve tcrfilcıini sağiıyacak 
yeni tasarılar beMemck, hakkımızdır. Bu hali 
ile de memleketimize hayırlı olmasını temenni 
ederim. 

Hürmetlerimle. 

P.ASdvAN —- Efendim, kanunun müzakeresi 
bitmiştir. Eehte aleyhinde arkadaşlar konuştu
lar. (Usul hakkında konuşuldu sesleri.) 

BAŞKAN' — Hayır usul hakkında konuşul
madı. Bitmiştir, efendim, bitmiştir. Kanunun 
tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul e'den
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan'nı, bir kısım .suçluların cezalarının de-
{jislirilmesi ve azaltılması -re Cumhuriyet tiena-
tosıı. İzmir Vyesi Enis ;KansıCnwı, bir kısım suç
luların cezalarının d eğiş I irilme si ve azaltılması 
hakkındaki 'kanun tekliflerinin Millet Meclisince 
reddolunem metinleri ve Cumhuriyet Senatosu 
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Anayasa ve Adalet; Komisyonu raporları (M. \ 
Meclisi 2/606, 2/607; C. Senatosu 2/121) (S, İ 
Sayısı : 121) (1) \ 

i 

3. — Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi 
Gürcan'ın, ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
ve Erol Dinçe r hakkındaki ölüm cezasının yeri
ne .getirilmemesine dair kanun tasar ısınınMill et 
Meclisince kabul olunan metni re Talât Ayde
mir ve Fethi Gürcan haklarındaki ölüm ceza- j 
larımn yerine getirilmesine ve Osman Deniz ile j 
Erol [Dinçer haklarındaki ölüm cezalarının ye
rine getirilmemesine dair Cumhuriyet jSenatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/7W; C. Senatosu 1/382) (S, Sayısı : 
•122) (2) 

BAŞKAN -~ Efendim ,öncelik ve ivedilik 
ha-kkında, önergeler vardır, bunları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

(lüruknnin bir defa- görüşülecek işler faslın
da bulunan, Ankara Milletvekili M. Kemal Er-
kovan'ın ve Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Enis Kansu'nun, bâzı suçluların cezalarının 
değiştirilmesi ve- azaltılması hakkındaki kanun 
teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz vo rica ederiz. 

Aydın 
Osman Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Bu teklife mütenazır iki teklif 
daha vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin bir defa görüşülecek işler kısmı
nın 2 nei maddesindeki kanun teklifi ile 
ikinci defa gö rüşülecek işler arasında 8 nei mad
deyi teşikl eden kanun tasarısının birlikte görüşül
mesini ve bunlardan 422 sevk sayılı kanun tek
lifinin öncelik ve ivedilik teklifi bulundu
ğundan takcliiTien müzakeresini arz ve teklif 
ederim. 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

(1) 421 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

(2) 422 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so-
nııvdadır. 

10 . 3 .1964 O : 1 
Sayın Başkanlığa 

Gündemdeki (S. Sayısı: 421) konu ile (S. 
Sayısı: 422) konunun birlikte öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini teklif ediyorum. Saygıla
rımla. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Aydın • 
Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Her komisyon gündemdeki ka
nunların, öncelikle görüşülmesi hakkında taikrir-
ler vermiştir. Bunu oylarınıza arz etmeden ev
vel... 

SAHÎR KURUTLUO&LÜ (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kurutluoğlu, ne hak
kında?... 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri, af teklifine mütedair ka
nun tasarısiyle gündemin diğer bir maddesinde 
onunla ilgili bulunan diğer bir tasarının menı-
zuccn ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesini tas
viplerinize arz edecek olan takrir üzerinde bir 
iki cümle konuşmama müsaadelerinizi rica ede
rim. 

Takririn ihtiva eylediği kanun bir ölüm ceza
sının Senatoca bir karar mahiyeti arz etmesine 
rağmen kanun statüsü içinde mütalâa edilip bu 
yolda çıkan bu nevi tasdik kararlarında hiçbir 
zaman ivedilikle meselenin görüşülmesi bahis 
mevzuu olmamıştır. Daima iki defa müzakereye 
tabi mevaddandır. Ve daima bu yolda bir usul 
takihedilerek kararlar çıkarılmıştır. Bu sebeple 
öncelikle görüşülmesi hususunda Yüce Senatonun 
vereceği karar müspet veya menfi olabilir. An
cak ölümün tacili gibi bir mânaya delâlet ede
cek, bir defa müzakereye talbi, ivediliğe tabi tu
tulmasının karara bağlanması hususunda Sena
tonun teamülünü bozmamakta bir fayda görmek
teyim. Bu hususu arz etmek için huzurunuzu iş
gal ettim; hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayan Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Kurutluoğlu'nun beyanın
dan istihracediyorum. Bendenizin takririm, bâzı 
arkadaşlarımızca yanlış anlaşılmıştır. Bendeniz 
takririm ile, Sayın Sarıgöllü arkadaşlarımızın 
takriri, birbirlerinden tamamîyle ayrı anlamları, 
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ayrı talepleri ihtiva etmektedir. Bendenizin tek
lifime göre, gündemimizde birisi bir kere görüşü
lecek maddeler arasında ve iki numaralı yeri al
mış bulunan Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Krkovan arkadaşımız ile, Enis Kansu arkadaşı
mızın, bir araya gelip hazırladıkları bazı suçlula
rın cezalarının hafifletilmesi yolunda bir kanun 
teklifi ile, bunun hedef tuttuğu kanun teklifi
nin, gündemimizin ikinci müzakeresi yapılmak
ta, olan işlerin 8 nci maddesini teşkil eden ve bâ
zı suçların infazına mütedair olan kanun tekli
finin, gene aynı konuya taallûk .etmesi sebebiy
le birlikte müzakeresinde fayda umdum. Bende
niz bu takriri katiyen bir ivedilik veya öncelik 
teklifi olarak değil, birlikte müzakereyi sağlamak 
üzere verdim. Takririm Riyasetçe de okutturul
du. Takririmde Mustafa Kemal Erkovan ve Enis 
Kansu arkadaşlarımızın bir kısım suçluların ceza
larının değiştirilmesi hakkındaki tekliflerinin gö
rüşülmesi esnasında ilgili olan öbür kanunun da 
onunla, birlikte müzakere edilmesi ve öbür kanun
da bir öncelik ve ivedilik teklifi mcvcudolnıadı-
ğına göre öncelik ve ivedilik teklifi yapmak esa
sen Senatonun değil, bu kanunun geçmekte ol
duğu komisyonların ve Hükümetin hakkıdır. 
Böyle bir teklif mevcudolduğuna göre, bu ikisi 
birlik görüşülürken, evvel emirde bu iki kanu
nun birlikte müzakeresi sırasında, takdimen 
8 nci maddede yer alan kanun, ondan sonra bu 
kanunun görüşülmesinin uygun olduğuna dair 
bir teklif yapmıştım, usul hakkında. 

Şimdi, binaenaleyh 2 nci maddede yer alan 
kanunun diğer sırada takdim edilmesi, sırada ön
celik tanınması, ivedilikle müzakeresi hususunda 
bir talebim mevcut değildir. 

Sayın Sarıgöllü arkadaşınım mülâhazası el
bette tabiî bir hakkıdır. Hangi mülâhaza ile ive
dilikle görüşülmesi hususunda teklif verdiğini 
bilmiyorum. Talebine, mülâhazasına hürmet ede
rim. Ancak bendenizin teklifim sadece iki kanun 
teklifinin ayrı ayrı maddeler halinde değil bir
likte müzakeresinin faydalı olacağı kanaatinden 
mülhem bulunmaktadır. Bunu saygılarımla arz 
ederini. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 

OSMAN SAİM SARM1ÖLLÜ (Aydın) -
Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri, biz Komisyon olarak, Mustafa Ke
mal Erkovanin af kanunu teklifi hakkında ive
dilik ve öncelikle görüşülmesi talebinde bulun-
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duk. Ve aynı hâdise ile ilgili ve iki defa görü
şülecek işler meyamnda, infazların bununla bir
likte görüşülmesini istedik. Muhterem arkadaşım 
her halde hataya düşmüş olacaklar. Biz eğer in
fazları bir aceleye getirmek gibi bir hava için
de olsaydıık, Komisyonumuzda 15 günden fazla 
bir müddet içinde ve bütün arkadaşlarımıza ka
rarları dağıtmak ve mahkeme safahatiyle yegân 
yegân okumak ve derinliğine varmaları imkânı
nı sağlıyacak bir gayret ve iyi niyet içinde ol
mazdık. Bu itibarla verdiğimiz takrir sırf Musta
fa Kemal Erkovan ve Enis Kansu arkadaşları
mızın af teklifinin (incelik ve ivedilikle konuşul-
masıdır, ama aynı hâdise ile alâkalı olan tekli
fin de birlikte müzakeresini faydalı gördüğümüz 
için talebettik. Karar heyetinizindir. Kabulünü 
istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bir usul müzakeresi yok. Bir 
teklifin tavzihi meselesi oldu, arkaıdaışlarmıi'iz 
taıvzıih et t i ; ; müzakere 'açmaya, lüzum görmü
yorum. 

Şilindi iki tane kanunun öncelikle ve itve-
dilikl'e görüşülmesi istennıektedr. Birisi Mus
tafa Keımaıl Eılkovıan ve Izımir Üyesi Enis Kan
su arkadaşnnızin kamilin teklifleri. 

Bir de Sosyal Sigortalar kamunu tasarısı var
dır. Başkanlık Divanı olarak Sosyal Sigorta
lar Kanunu 160 maddeyi mütecaviz bir katlinin 
okluğu için bunun müzakeresine geıçtiğiimiz 
'takdirde bu gibi; işler gecikecektir. Bilnaenaleyk, 
bunun şu elimizdeki işten sonraya bırakılması 
hususunu oyunuzıa koyacağım. Kabul edenler... 
Etin i yenler... Kaimi 'edilmiştir. 

Mustafa, Kemali Erkovan ve Enis Kansu ar
kadaşımızın 'kamun teklifleıriınin ve bir de yiıne 
bu kanunbı ilgili bulunan, günıdemin 8 nci 'mad
desindeki kanun /tekliflinin; birlikte müzakere 
edilmesini, diğerinim, de bundan sonra uıüzake-
a-.esi hususunu; oylarınıza arz edeceğim. Öner
geyi tekrar ok ut uy onum. 

(Safım Sarıgöllü'nün bilinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Kfendim, Aukaıra Millet vekil i 
ıMustafa Kemal Erkovau'ıu, bir kısım suçlula
rın cezalarının değiştirillmesi ve •azalt ıl'ınaısı ile 
Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Enis Kan-
snı'nun, bir kısım suçlulaırın cezalariınım değişe 
tlıilmesl ve azaltılması hakkındaki kamun tek
liflerinin. öncelikle görüşülmesi teklif edilm-ek-
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tedir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

İvedilikle konuşulması teklifini de oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Mm yenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi, ikinci takriri okutacağım. 
(Cumburyet Senatosu Anaryaısa ve Adalet 

Komisyonu Başkanı Saim 'Sarıgöllü'nün ikin
ci takriri teikrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, Sarı gollü arkadaşı
mızın, birinci teklifi ka.bul edilmişti. 8 nci sıra 
sayıdaki kanun teklifi hakkında Nüvit Yetkin 
arkadaşımızın takririni tekrar okutuyorum. 

(Nüvit Yetki n'in takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Şimdi efendim, her ilki tekli

fin birinci kısmı 'kaıbul edilmiştir, ikinci kısmı 
yani gündemin 'bir defa, görüşülecek işleri 
ikinci sı.ra-sındıa bulunanı 421 sayılı Kaimin 
telklifi ile iki defa göVüşülecelk işlerin 8 nci sı
rasında bulunan 422 sayılı kanun teklifinin 
birilikte görüşiiılimesi teHdif edilmektedir. Oyla
rınıza arz ediyoruım. Kabul edenler... Etmiyen-
1 oı- Kabul edilmiştir efendim. 

Oylarını luıllianımı-yan var mı e Bendim? 
Oy toplanı a muamelesi bitmiştir. 
Buyurun Fikret Turhan giıl. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 
Başka.n, sayın aırfkadaşjlar, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi kaıbınl edilen kanun teklifleri, 
bir kül halinde olup, dört kişiye aiittiır. Ba§-
'kaınlılk DiVanımu tutum unu bilmemekle .benaıber, 
hııiTlaırııı a.yrı ayrı görüşülmesi .mevzuunda karar 
ittihadını arz ve teklif ediyorum. 

Mâruzâtımı buıulan ibarettir. 
BAŞKAN — Zaten raporlar ayrı ayrıdır. 

Evvelâ raporlar okunacaktır. Şimdi 421 S. Sa
yılı. teklifin raporlarını okuyoruz. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
4 . 3 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 28 Ocak 1964 

tarihli 42 nci Birleşimde, Ankara Milletvekili 
Mustafa Kemal Erkovan'ııı, bir kısım suçluların 
cezalarının değiştirilmesi ve azaltılmasına dair 
kanun teklifi ile birleştirilerek görüşülen ve açık 
oy ile reddi kararlaştırılan Cumhuriyet Senato
su İzmir Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım suç
luların cezalarının değiştirilmesi ve azaltılması 
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hakkındaki kanun teklifi ve teklifin reddine 
esas, Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu, 
Millet Meclisi Başkanlığının 30 Ocak 1964 tarih
li ve 7382 - 41751 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına tevdi olunmakla Komis
yonumuzun 4 Mart 1964 tarihli Birleşiminde 
Hükümet adına Adalet Bakanlığı temsilcisi de 
hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olun
du : 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım suçluların ceza
larının değiştirilmesi ve azaltılması hakkındaki 
kanun teklifinin reddine dair Millet Meclisi 
Kararını uygun görmüş ve kanun teklifinin red
dini kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

Söz hakkını saklıdır. 
O. Saim Sarıgöllü 

Kâtip 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

Sözcü 
Tokat 
Z. Betil 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

Söz hakkını saklıdır 
K. Kaplan 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muhalifim Â. Artns 

Söz hakkını saklıdır. 
M. Ataklı 

Aydın 
\ Turhangil 

Konya 
M. Obuz 

Tekirdağ 
'S. Üren 

Erzurum 
N. Pasinli 

Sivas 
Oekinserim 

R, öçten 

BAŞKAN — Şimdi, ikinci, yani 2/121 esas 
ve 88 karar numaralı komisyon raporunu oku
tuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
4 . 3 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 28 Ocak 1964 

tarihli 42 nei Birleşiminde Cıımhuryet Senatosu 
İzmir Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım suçlula
rın cezalarının değiştirilmesi ve azaltılması hak
kındaki kanun teklifi ile birleştirilerek görüşü-
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len ve açık oy ile reddi kararlaştırılan Ankara 
Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan'm; Bir kı
sım suçluların cezalarının değiştirilmesi ve azal
tılması hakkındaki kanun teklifi ve teklifin 
reddine esas Millet Meclisi, Adalet Komisyonu 
raporu, Millet Meclisi Başkanlığının 30 Ocak 
1964 tarihli ve 7382 - 41751 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tevdi olıııı-
mkala Komisyonumuzun, 4 Mart 1964 tarihli 
Birleşiminde Hükümet adına Adalet Bakanlığı 
temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve. 
müzakere olundu : 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko
van'm, bir kısım suçluların cezalarının değişti
rilmesi ve azaltılması hakkındaki kanun teklifi
nin Millet Meclisince alman ret kararı üzerinde 
gerekli görüşmeler yapıldı. Oylamaya başvurul
du. Sözü edilen ret kararının çoğunlukla rcddo-
lunduğu anlaşıldı. 

Bundan sonra Mustafa Kemal Erkovan ta
rafından yapılan kanun teklifinin görüşülmesine 
başlanıldı. 

Üyelerden Fikret Turhangil kamın teklifinin 
başlığının; Osman Deniz ve Erol Dinçer'e hasrc-
dilmesini teklif etti. Bu teklifin, yapılan oyla
ma sonunda çoğunlukla rcddolunduğu anlaşıldı. 

Daha sonra, kanun teklifinin 1 nci maddesi
nin görüşülmesine başlanıldı. Üyelerden Fikret 
Turhangil; 1 nci maddeden Talât Aydemir ve 
Fethi Gürcan adlarının çıkarılmasını ve 1 nci 
maddede Osman Deniz ve Erol Dinçer adlarının 
muhafaza edilmesini teklif eden bir önerge ver
di. Bu önergenin de, yapılan oylama sonunda 
çoğunlukla rcddolunduğu anlaşıldı. 

Bu oylamadan sonra, kanun teklifinin 1 nci 
maddesi oya sunuldu, çoğunlukla reddolunduğu 
anlaşıldı. 

Hâsıl olan bu sonuçlara göre kanun teklifinin 
mütaakıp maddelerinin görüşülmesine lüzum ve 
imkân kalmadı. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tas
viplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

Söz hakkım saklıdır. 
0. Saim Sarıgöllü 

Sözcü 
Tokat 
Z. Betil 

Kâtip 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

Söz hakkım saklıdır 
K. Kaplan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Â. Artus 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

Söz hakkını saklıdır. 
M. Ataklı 

Aydın Erzurum 
Söz hakkım saklıdır N. Pa sitili 

F. Turhangil 
Konya Sivas 

Söz hakkını saklıdır Muhalifini 
M. Obuz H. Öçten 

Tekirdağ 
Söz hakkini saklıdır 

S. Üren 
BAŞKAN — Efendim, evvelâ af kanunu mü

zakeresine geçiyoruz. İrtibat olduğu için, ötekisi
ne de neticeden sonra geçeceğiz. Raporlar üze
rinde konuşmak istiyen arkadaşlarımız Sayın 
Yusuf Demirdağ, Sayın Kadri Kaplan... Şimdi
lik başka söz istiyen arkada«ı:;iız yoldur. P.ıi-
vurun Sayın Demirdağ. 

Affedersiniz, teklif sahibi olnıast baiitnr.:)-
dan ilk sözü Sayın Enis Kansu'ya vereceğimi 
söylemiştim, Buyurun Sayılı Kan.su. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) - Etendim, 
ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kaydedildiniz efeiHİhm 
ENİS KANSIT (İzmir) — Sayın Balkan, 

Cumhuriyet Senatosunun saygıdeğer üyeleri, 
20 - 21 Mayıs hâdiseleri, Harbokuluımuzu ve 

askerlerimizi doğrudan doğruya alâkadar eden 
bir hâdisedir. 

Türk Tarihinin hemen, hemen bütün inkılâp 
harekt'leri 'harbiydiler ve subaylar taraf ından 
yapılmıştır. 

Bu hâdisede bir kısmı genç harbiydiler ve 
subaylar, şevik ile intisabettikleri mesleklerin
den ayrdanak durumuna düşmüş bir kısmı ha
fif, bir kısmı ağır hapis cezaları ile ve diğer 
bir kısmı da ölüm cezası ile mahkûm edilmiş
lerdir. 

Verilen ımahkûmiyet hükümlerinin Yüksek 
Senato tarafından tasdiki ve 'binne-tice infazı 
tarihi, inkılâplar tarihi olan, cesaret, fedakâr
lık ve vatanperverliğin senbolü olan Harbokulu. 
ve Harp Akademisi imensııpları ile bir kısmı 
subaylarımız], bir daha «ilinomiyecek ve tashi-. 
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hi de hiçbir surette mümkün olmıyacak duru
ma sokmuş bulunacaktır, tdamm hiçbir suret
te terbiyeyi bir mahiyeti yoktur. Onun mahi
yeti ancak terkibidir. Ordumu/dan bir kısmı
nın böyle lerhibî bir vaziyetle karşı karşıya 
«getirilmiş olması mesuliyetinin, millet sünesin
den çıkmış ve başka bir deyi'in ile halkımızın 
şuurlu reyleri ile seçilımlş olan Yüce Senatoya 
maiediimesi kanaatimce tamamen yanlıştır. 

Bu kararların tasdik edilmesi halinde Yüce 
Senatoya ve şerefli ordumuzun ibir kısmına doğ
ru açılmış iki yol karşısında ve içinde kalıtrla-
caktu'. 

Hu ilci yolun müspet veya menfi olup olma
dığının takdirii. Büyük Senatonun üzerinde has
sasiyetle durması ve düşünmesi gereken çok 
önemli bir keyfiyettir. 

Memleketimizin içinde 'bulunduğu ve mesul 
şahsiyetlerin de, ötedenberi, imâ suretiyle veya 
sarahaten ifade ettikleri buhranlar ve huzur
suzluklar dolayısiyle, siyasi suç ika ettikleri 
iddia ve kararı ile mahkûm olan kimselerin dü
şünce ve hareketlerinde bu buhran ve huzursuz
lukların ağır baskısı bulunduğunu ve bu ağır 
baskılar altında bu fiillerin vücuda geldiğini 
kabul etmek hakikatin ifadesi ve ilmî bir düşün-
eed i r. 

Hiçbir siyasi, içtimai, iktisadi teşekkül veya 
ayrı ayrı fertleri böyle bir ortamın baskıları ha
ricinde düşünmek tamamen mücerret ve realite 
ile alâkası olmıyaıı bir düşünce olur. 

Kaldi ki, hâdisemizde bu baskıların çok büyük 
etkisi olduğu mutlak kanaatindeyim. Bu mevzuu 
muhtasar bir surette yüksek ıttılaınıza ve düşün-
e.-lerinize sunuyorum. 

Bir kısım arkadaşlarımız, hâdisede, Anayasa
yı ihlâl AV demokratik rejimi tebdil mahiyeti gö
rerek verilen mahkûmiyet kararlarının yerinde 
olduğu ve tasdiki gerektiği fikrinde bulunabilir
ler. 

Yukarıda muhtasar olarak arz ve beyan olu
nan 'içtimai, siyasi ve iktisadi buhran ve baskılar 
hâdisenin vukuu ve inkişâfında ilmî olarak dik
kat nazarına alınacak, diğer faktörlerden sarfı
nazar mutlak hafifletici sebeptir. Bir kısım me
deni memleketlerde de siyasi suçlarda cemiyetin 
inkişaf seyrinde gösterdiği tazyik ve krizler göz 

önünde tutularak ağır cezalar ve bilhassa ölüm 
cezaları verilmemekte ve ceza kanunlarında bu 
mevzuda maddeler bulunmaktadır. 

Memleketimizde de istanbul barosunun bir
kaç ay evvel vukubulan ve içinde profesör, do
çent ve Avrupa'nın muhtelif memleketlerinde 
hukuk doktorası yapmış mümtaz şahsiyetlerin 
bulunduğu yıllık toplantısında siyasi suçlardan 
mahkûm olanlar hakkında, diğer adî suç mah
kûmları gibi muamele yapılmaması ve atıfet "gös
terilmesi ittifaka yakın bir ekseriyet ile kabul 
ve zabıtlarda tescil edilmiştir. 

Büyük Cumhuriyet Senatomuz, en büyük 
merci ve organ olmak itibariyle muazzam bir 
imparatorluk kurmuş ve yaşatmış olan yüec 
Türk milletini temsil eder. Milletimizin takdiri 
fevkinde bir takdir yoktu. Yereceğiniz karar 
aziz milletimizin vereceği karar olacağına göre, 
bizlerin memleketimizin bugünkü ve yarınki yük
sek menfaatlerini düşünerek karara varmamız 
tabiîdir. 

Bu karar, teklif ettiğini kanun tasarısındaki 
çerçeve ve hadler içinde tezahür ettiği takdirde, 
bu kararın medeni inkişafımızda müspet bir 
merhale olacağında zerre kadar şüphe edilemez. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Yusuf Demirdağ, buyu

run. 

Y r S F F DEMİRDAĞ (Trabzon) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım. 

Bugün on aydan beridir, Türk efkârı umumi-
yesin i meşgul eden 20 - 21 Mayıs olayları, sanık
larının kararını müzakere etmek üzere toplanmış 
bulunuyoruz. 

Hâdisenin oluş tarzı, elde edilen deliller ve 
mer'i kanunlara göre; yüksek askerî mahkeme 
tahkikatını yaparak kararını vermiştir. Buna 
en ufak bir itirazımız yoktur. Bundan, sonra iş, 
Anayasamızın 64 neü maddesine göre, millî irade 
ve millî vicdana intikal ediyor. Millî irade ve 
millî vicdanı Meclis ve Senatonun üyeleri tem
sil etmektedir. O halde son ve kati karar, bu 
müesseselere aittir. 

Arkadaşlarım, bugün, biz bu olayın mahkeme 
safahatına ve mahkûmların savunmalarına tama
men hâkim olmadığımızdan, olayın siyasi sebep 
ve kökünü uzun lıoylu araştırmayı ve karanlık 
kalan taraflarını aydınlatmayı, yarının realist 
tarihçesine bırakıvoruz. 
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tadan kaldırmakta yardımcı olur. Bununla bera
ber Yüksek Senato, lûtfunu bunlardan ziyade 
bunların henüz filiz denecek cağda bulunan yav
ruları ve muhterem ailelerine zaman, zaman ba
balarını ve kocalarını görme imkanını bahşede
cektir. 

Rejim bakımından : Eğer rejim tehlikede gö
rülüyor ve bu 2, 3 insanı idam etmekle rejimin 
kurtulacağını zannedenler varsa, yanılıyorlar. 
Rejim 2, 3 şahsın idamiyle kurtulacakla ben ay
nı kanaatte değilim. Başka tedbirlere başvura
rak tahrikçileri meydana çıkarmak lâzımdır. 

Hukukî bakımdan da, insanlar cemiyet haya
tına geçtikleri andan itibaren yapılan suçlar için, 
ceza düşünürken, af müessesesi de birlikte müta
lâa edilmiştir. 

Netice : 
1. Kazai merciler önünde olmuş bir hare

ketin faillerini asmak, hiçbir fayda sağlamaz. Bi
lâkis hareketin aynı zamanda Yüksek Parlâmen
toya müteveccih oluşu d ol ay isiyle, sayın Senato 
üyelerinin göstereceği atıfet büyük bir ulviyet, 
bir vicdan asaleti olarak ebedileşir. Kaldı ki, 
bilinmiycıı bir süre ile belki de ebediyen dört du
var arasında mahkûm ve mahpus kalmak hiç de 
küçümsenecek bir ceza değildir. 

2. Ben, memleketin istikbali bakımından 
prensi]-) itibariyle siyasi idamların aleyhindeyim. 
Suçu olan varsa tecrit edilir. Son ve kati kararı 
zaman ve tarih verir. 
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Yalnız bu olayda, bir ip ucu yaklamak bakı

mından, 20 - 21 Mayıs olaylarını, 22 Şubata bağ
lamak imkânı vardır. Şöyle ki, 22 Şubat olduğu 
vakit sanıkların toptan affı için, o günkü Hükü
met tarafından, Senatoya kanun tasarısı getiril
diği zaman yine konuşan ben; «eğer bunlar suç
lu iseler, mahkemeye verilsinler» demiştim. Eğer 
o vakit hâdise oldu bittiye getirilmeyip de mesul
ler mahkemeye verilse idi, bugün Yüksek Sena
to bir siyasi idam karariyle karşı karşıya kalmı-
yacaktı. O günkü Hükümet vazifesini yapmamış 
veya kasden ihmal etmiştir. Bundan başka Hü
kümetin genç yaşta tekaüdolup işsiz kalan ve sor
gusuz sualsiz affa uğrıyan bu insanların boş dur-
mıyacaklarım da hesabederek takibetmesi ve 
ettirmesi gerekirdi. Bu tedbirin de alınmadığı 
ve bunların faaliyetlerini tesbit eden Hükümetin 
âdeta seyirci kaldığı, olayların bilâhara inkisa
rından anlaşılmaktadı r. 

Nitekim, olaydan 3, 4 gün evvel, Başbakan 
mühim hâdiseler olabilir, demek suretiyle bu hâ
diselere tamamen muttali olduğunu ifade etmiş
tir. Bunların başlarından bir iki kişiyi tevkif 
ettirseydi, bu olayların vukuuna imkân yoktu 
kanaatindeyim. Dinî bakımdan; dünya tarihi
nin ve bütün beşeriyetin emsalsiz şefkat merha
met Örneği Hazret i Peygamberimiz, «Fazilet şu
dur ki, senden nefret edene sen bağlamısın. Seni 
mahrum bırakana sen lûtl'u ihsanda bulımasııı 
ve sana zulmetmiş olanı sen affedesin» diyor
lar. Tarihî bakımdan; tarih tetkik edildiği va
kit, birçok Ve hattâ hayatî ehemmiyeti haiz af
lara tesadüf ederiz, 

Büyük İskender'e sormuşlar; muvaffakiyeti
nizin sırrı kaçtır? Üçtür. Bunlardan birisi; Mü
kâfatım !H), mücazatım birdir. Demek suretiyle 
mükâfatın cezadan daha çok müessir olacağını 
miras bırakmıştır. 

Üçüncü haçlı seferinde aldığı esirleri al' ve 
hayatlarını bağışlıyan Selfılıattin Eyyubi'ye hak
lı olarak bütün Avrupa «Büyük şövalye» uma
nını vermiştir. 

Bunun gibi, Fatih'in, Yavuz'un ve Atatürk'
ün, harbde aldıkları esirleri, af etmeleri de onla
rın-kudret, irade ve haşmetlerinin sembolü idi. 

Senatonun bu büyük insanların çocukları ve 
torunları olduklarını hatırlatırım. 

İçtimai bakımdan : İdamın müebbet hapse 
tahvili, millî beraberliği temin ve husumetleri or-

3. Memleketin birlik ve beraberliğe en çok 
nnıtacoldıığu şu zamanda Yüksek Senatonun bü
yük şefkat ve merhamet hisleriyle atıfetini kul
lanarak idama mahkûm edilen Talât Aydemir, 
Fethi (iüreaınn da diğerleri gibi müebbet hapse 
tahvilini islirham eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan, buyu
run. 

KADRİ KAPLAN (Tatbiî Üye) — Muhte
rem arkadaşlarım, içinde buhmduğumıız ağır 
havayı tamamen 'taifedir ediyorum. Bu hava içe
risinde kendime yüklediğim vazifenin ağırlığı
nı da şu anda bütün şiddetiyle hissediyorum-. 
iBu vazifeyi, Tanrıya olan borcumla, vicdanım
dan gelen sese uyarak: kendime yiilMedim ve 
mutlaka bu kürsüden ifade etmenin zaruretine 
inandım. 
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MuMterem arkadaşlariım, ben suçlular üze- I 

rinde dunmıyacağım. (Suçun makbuil olduğu, 
suçlunun mazur olduğunu miüdafaa etmiyece-
ğim. Oürikü buna hakkım yoktur. Fiilî duru
mu karşısında böyle bir iddiaya girişecek deği
lim. 

Yalnız ne suçlu ürerinde, ne suç üzerinde 
durmak işitiyorum. Benim şu anda durmak is
tediğimi Vaktinizi fazla almadan ifade etmeye 
çalışacağım. 

iSuç ve .su'çlu münasebetini, yani illiyet pren
sibinden hareket ederek, onun geçmişteki doğu
şunla bir nebze dokunacağım. 

Göstereceğim ışığın mutlaka, titrek bir 
mum ışığı olduğunu müdrikim. Ama vicdan de
ğenlerinize tamamen kaani olduğumdan sizle
re, muhterem senatörlere bu titrek mum ışığı
nın dahi aydınlık ytolkra giden hedefi göstere
cek kadar tehirli olduğuna fcaaniim. 

'Muhterem senatörler, geçmiş harvayı bera
ber yaşadık, 'geçmiş devri beraber, idrak ettik. 
Hâdiselerin içinde beraber yürüdük. Aynı vic
dan değerlerine sahiboldük. İnanıyorum ki, bu 
zararllı hareket daha evvel önlenebilirdi. Sizle
re fazla bir şey izah etmek istemiyorum. 

(Muhterem senatörler, çok değerler kazanır
dık. O yukarda kartal yuvasında insanların 
belki ıçök daha, büyük bir kısmı bugünkü du
rumdan başka durumda olurdu. 

Muhterem senatörler; Türk piyasası da, 
Türk Devleti de çok daha başlka şekilde olur
du. Bâzı imkânlar kaçırılmış alabilir. Kimseyi 
de itham etmek istemiyorum. Ama çuvaldızı 
baişkaısına tevcih ederken iğnenin kendimize ba-
tır-ılıması prensibine inanan bir insanım. 

Muhterem, senatörler, tam. tasfiye mümkün 
oldu mu, olmadı mı bilmiyorum. Ama kaızan-
cın kayıplardan az olduğuna inanıyorum. Bun
lar ne suç için mazur gösterilecek bir taraftır, 
ne de suçlu için. Bunları tekrar arz etmek iste
rimi. lOnun için bunların .affını sîderden tale-
beftmiyorıım, sadece hayatlarının bağışlanması 
atıfetinde bulunmanızı istiyorum. 

Mulhterem senatörler infaz edilmesi veya 
edilmemesinin memlekete [getirdiği fayda üze
rinde durmak zorundayız. Adalet kararını ver
miştir. Bu nokta üzerinde hiçbir şekilde söz 
söylemeye hakkımız yoktur. îşin hukukî yönü 
tamamlanmıştır. Hukuk yönünden incelenmiş- J 
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tir. Biz sadece burada siyaset ve sosyal mece
lleleri yönünden incelıiyeceğiz. 

En .mukaddes olan hürriyet, en dokunul
maz olan yaşama hürriyetinin bir defa daha 
tetkik edilmesi için takdiretı vicdanen hâkimle
re tanınan bu 59 ncu m'adde, yalnız mahkeme
lere aittir. Bu kutsal, bu dokunulmaz hürriye
tin, acaba bir .defa daha kaldırılmaması için 
küçük, bir sebep bulunur mu diye Anayasiamıza 
ikinci bir baraj konmuştur. Bu da idam ceza
larının Meclis tarafından tetkikidir. B'öyle bir 
hürriyetle oynuyoruz. 

Muhterem senatörler, bu memleketin istik
bali mutlaka birlikte çalışımaıya, bu memleketi 
ileriye götürecek olan ve herkesçe belli olan 
fikirler etrafında tam bir .metanetle toplanma
ya bağlıdır. Bu yapıldığı takdirde hiçbir za
rarlı fikir ve hareketin yaşamasına imkân kal-
•mıyacaktır. Yüce Meclis1]erin, bu nokta- dtra-
fmda birleşeceklerine inanıyorum. Bu memjle-
ke't'i İnak ettiği istikamete götürecek bültıün ted
birlerin alınacağı inancıyla inanıyorum. 

O takdirde bunların böyle düşünenlerin ve
ya başka türlü düşünenlerin asla bir tesiri ol-
mıyaeaktır. Onun için demek istterlm ki, ceza
lar infaz edilirse bir faydası yoktur. (Bugün en 
kötü insanlarda bile teşekkül eden iyi değer 
hükümleri şu intikal devresi için büyük bir 
kazançtır. Bu değer hükümflerini gerçekleştir
mek -mecburiyetindeyiz. Yerini az olsa da his
se dayanan değer hükümleriyle doldurmayalım. 

Muhterem senatörler, Atatürkçü fikirler ve 
davranışlar, bu memleketin kaderini sadece iyi
ye götürecektir. Ben inanıyorum ki, bu Mecli
sin içerisinde hiçbir parti gözetmeden bu fikir
lerin varlığını ancak mıemlekete fayda getire
cek istikamette değer hükümleri teşekkül et
miştir ve herkes bunun savunucusudur, istik
balde de böyle olacaktır. 

Önünüze getirilen sanıkların kötü davranış
ları için bir şey söylemiyeceğim. Yalnız, zihni
yetlerinin sizce makbul olması lâzımıgelen böy
le bir zihniyet olduğuna inanmak işitiyorum, 
sizin de inanmanızı istiyorum. Kötü davranış
larda bulunmuşlar. Hatalı yollardan gitmiışler-
dir. Bu zihniyet için de affetmeseniz bile hayat

larının bağışlanmasını rica ediyorum. 
(Muhterem senatörler, konuşacağımın eni de 

boyu da budur. Fazla bir şey konuşmaya asla 
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ıhaikkıım yoktur. Çok kısa ikonuştum fakat siz
lerin değerleri ölçmedeki asil viedanlarmiizdan 
lemin olarak lıiıtalbederek her şeyi ifade eftltiği-
mi zannediyorum). Şu anda düşündüğüm başka 
hiçbir ,şey yok. Sadece Tanrıdan, karar ne olur
sa ollsun, milletlimizin hayrına bir karar ilham 
etmesini niyaz ©diyorum. Iftaygılartım sunarum. 
(Orta geriden alkışlar) 

ıBAŞKAN — Bayın Fikret Tunhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

(Başkan, mulhterem senatörler, Sayın Enis Kan-
su ve Musitafa Erkovan'ın af teklifleri ile ıirnır-
tiabıt olan, ıgünd emimizde 4 hükümlü lıalkkm-
dalki meseleyi müzakereye 'başladığımız anda 
dağıtılmış bulunan 421 sayılı Komisyon rapo
runda, iki ıtiakririmin haihis konusu bulunduğu 
've bu iki takririn de oy çoğunlukla reddedil
miş olduğu ifade edilmektedir. (Duymuyoruz 
«esleri) Komıisyoncıa itanzim edilen raporda, Ko
misyon müzakerelerinde iki itan e taıdil teklifi 
verdiğim ve bu 2 teklifin de çoğunlukla red
dedildiği ifade edilmektedir. 'Komisyonumuzda 
iv akı olan çalışmıamizın Yîükseik Heyetinize ar
zında fayda mülâlhaza eitıtiğiım için siöz hakkımı 
mlahfuz kılmak suretiyle bu mjüihim ve tatbiki
ne 'bir daha Şenaltlomuzun şahidiolmialmaisını te-
meııııi eltiliğim, mevzuda Yİüksek Heyetinizi ay
dınlatmak zaruretini lıisseittim. (Biliyorsunuz 
21 Mayıs olayları sanlıklarının adedi dörttür. 
Adalet Komisyonu bu Enis ICansu ve Mustafa 
Erkovan'ın kanun teklifinin her ikisini de 
reddetmek 'suretiyle Millelt Meclisine sevk elti. 
Ve Millet M.eıclisi Adalet Komisyonu, almış ol
duğu kararda 4 idam. hükmünün infazını karar-
gir kıldı. Fakaıt, Millet Meclisinde mesele bir 
seyir değiştirdi. Değişen seyir şöyle oldu. 

Milli et Meclisi oylara ası sonunda 3 ü liıak-
kınldaki hükmün yerine getirdimesine, Erol 
Dinçer hakkındaki hükmün getiril'memfesine 
mütedair 'bir karar çıktı, tşite bu karar Sena
tonun Anayasa ve Adalet Komisyonuna geldi
ğinde değişik bir durumla karışı karşıya gelin
miş oldu. Meclisin almış olduğu tasarruf üze
rinde görüşmeye başlllyan Komisyonumuz bin-
netio.e oylama sonunda, niıalûnıunuz olduğu veç
hile, Osman Deniz haikkmda da idam hükmü-
nün infaz edilmemesi neticesine varidi. Şu flıal-
de iSay'm Ankara Milletvekili Mustafa Erko
van'ın vermiş olduğu af telklifi, artık tetkik 
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edilecek bir tekili' oîmaktan çıktı. Çünkü Mil
let Medisi Erol Dinçer 'hakkında iıdamnn yeri
ne geltirilmemesine karar verdi. 

Erol Dinçer'in hukuk nazarında durumunu 
tesbit etmek .Senatonun Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna ait bir vazife haline geldi ve hü
kümlü Osman Deniz hakkında da Senatoda alı
nan karar da aynı durumda olunca bu sefer 
'-Mustafa Erkovan'ın meJveut »af teklifi 2 si hak
kında. ele alınması zarureti, 2 si hakkında a'lm-
mıyacağı mecburiyeti 'de ortaya çıktı. O ba
kımdan bir teklif vermek suretiyle Meclisin ret 
metninin değil, Mustafa. Erkovan'ın af tek
lifinin tetkikini t al ebettik ive gündeme aldık. 
'Bu durum .karşısında tezahür eden hal; o af 
kanun teklifinin de tadilini icabelttiriyortdu. 
Şöyle .ki, af Talât Aydemir, Fethi ıGüncan lıak-
kında 'değil ama Osman Deniz ve Erol Dinçer'in 
•inaihkûmiyetlerinin bir sekile bağlanmasını mut
lakla icabeti iriyordu. O bakımdan, bendeniz ka
nunun Mustafa Erkovan'ın vermiş olduğu ka
nun teklifinin ballığının «lOsınıan Deniz, ve Erol 
Dinçer hakkındaki ölüm cezalarının müebbet 
ağır (hapse 'tahviline dair kanun» şeklinde de
ğiştirilmesi ve birinci maddeyi de «kaklarında 
ölüm cezası verilen. Osman Denk ve Erol Dinç
er'in, bu cezaları mü ehliyet ağır hapse tahvil 
edilmişti ı\- şeklinde birinci maddenin tadilinin 
lâznm(geldiği kanaatinde idim. Benimle beralber 
•bir kısım Komisyon üyeleri aynı lıissi besliyor
lardı. Günkü bu takdirde ikinci bir af veya 
Osman Deniz eğer Yüksek Heyetinizin şefkati
ne nail olur, Erol Dinçer de aynı mazhariyete 
nail olursa bunların idamlarının infaz edilme-
ıııe'sine mütedair olan fakat durumları Türk Ce
za Kanununun 11 ne i maddesinde yazılı ceza
lanılan hangisine tabi olduğunun ite'sbiti zaru-
reli karşısındayız. 

'Bu mesele buraya gelmişken yapılmış bulu
nan bir kanım teklifinin taıdil suretiyle halle
dilmesinin miimlkün olacağı kanaatindeyim. 
IRen, meselenin esasına girımıekisizin usulî bir 
mesele hususunda Yüksek Heyetinizi tenvir 
etmek istedim. Teşekkür ederim. Zamanı gelin
ce teklifimi vereceğim. Oylarınızı müspet kul
la ıiıinianızı istirham, ederim. 

/BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçlİgil. 
HÜSNÜ TVİKEOTiİGtL (Kayseri) — Muhte

rem senatörler, bu hususla konuşmak zor. Çün
kü, TVüyük Millet Meclisi toplanmış, memleket 
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meseleleri üzerinde gene nesil eğilmiş samimi
ye ti e demokrattık düzen içinde memleketin ka
derini değiş'tirnıek istiyor. Ama bâzı hâdiseler 
zuhur etmiş. Bu hâdise]er içerisinde ibizim ge
nişçe düşü nüvemi/ü lazım. Ben şahsan kürsüye 
çıkmış yemin ettin iş insanım. Parlâmiento baya
tına, siyasi 'hayaı a atıldığım zaman Kenedi'-
nin «fazilet Mücadelesi» ni tetkik ettim. Yine 
Samlsun'da eczacı 'bir arkadaşımız müteveffa 
Kenedi'nin «Fazilet Mücadelesi» ni bizlere gön
derdi. O halde bu konu üzerinde ben içimden 
gelen sesi ifade etmekle ye!tiniyorum. 

Gerek insanlarda gerek milletlerde bazan 
his devri bazan akıl deJvri geliyor. Eğer* insan
lar, hissi devrinin tesiri .altında kalırsa, elbette 
bu hissin 'verdiği kuvvetle yanlış yollara sapı
yor, millet bütünlüğü de aıkıl yerine, his dev
rini ikame ettiği vakit, onlar da karışık devre
ler geçirebilirler. Şimdi ben hissimle konuşur
sam, bu arkadaşların idamı lâzımgelir diyece
ğim. Fakat, aklın.la konuşacak olur, hadiseleri 
tahlil edecek olursam, ihtilâllerin 'sebeplerini 
içtim-ai yönden tahlile tabi tutarak mütalâa 
edersem ; dünya tarihini giöz önüne g ettirecek 
olursam; elbetti e aklî yönden mütalâa etmek 
iktiza edecektir. 

'Muhterem arkadaş!arım, bu .memleket ço
cukları tarihle birbirini sevdikleri .gün, hisler
den kurtulup akıl devrine intikal ettikleri gün, 
'hakikatten büyük, merhaleler kaydettim işi erdir. 
Fakat hislerinin tesirinde kaldıkları 'gün, mem
leket namına, iyi olmamıştır. IBıı arkadaşlarımın 
İlişlerinin tesirinde kalmış olahilirler. Kalmış
lardır. Ama hislerinin tesirinde kaldılar, diye 
(biz de tekrar ıhislreimizin ttesirinde kalarak ic-
ttimai sebepleri ttahlil ve akıl süzigecinden ge
çinmeden hüküm verirsek belki yanılabiliriz. 
(Fîıı mevzu la konuşmak zordur. Bu mevzuda ko
nuşurken insanlar 'vicdanının sesini konuşur. 
Oünkü bunlar bir yatırım mevzuu değildir. Ak
si de varittir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bir sahi sesini 
- baba olarak düşünüyorum, baba hissiyle ha
reketti etmiş olabilirim - masum bir çocuk sesi, 
«babamızı bize bağışlayın» diyor. 'Bizim bu se
sin altında irkilmemiz lâzımdır. Belki bu arka
daşlarımız, muvaffak olmuş olsalardı, bize fe
nalık yapabilirlerdi. Ama insan odur ki, fena
lık yapana iyilikle mukabele etmek lâzımdır. 
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(Bendeniz ıbir fıkramla bunun aleyhinde 'bu
lunduğumu belirteceğim. Eski devirde teke tek 
harbelrin yapıldığı yerde Hız re t i Ali karşısın
da bir insanla harbediyor. Onu altına alıyor. 
Onu öldürecek. Öldüreceği anda yüzüne tükü
rüyor. Tükürüyor, fakat ondan sonra da bıra
kıyor. Ben seni Allah için öldürürdüm. Ama 
ben şimdi hissime kapılıp da senin hakkında 
karar vermiyeceğim, diyor ve serbestt bırakı
yor. 

Şimdi bu insanlar geniş de düşünmemişler
dir. Hissi tesirlerde kalarak hissî hareketleriyle 
bir ihtilal yapmışlardır. Amir. muvaffak olama
mışlardır. Arkadaşlarımızın dedikleri gibi bâzı 
kusurlar bizde de vardır. îyi takibeitmiş olsay
dık, iyi kontrol etmiş olsaydde bu teşebbüsleri
ne meydan vermeden hakikaten bunları bir ta
rafa almış olsaydık elbette ki bu hâdiseler zu
hur etmİyecektti. Böyle hareketlere tevessül 
edi'lnıemesi için belki 'bu idam bir ibreli müessi
re olaibilir. Fakat müebhet hapse ve affa çevir
mek de belki çok d a l a tesirli olabilir. Günkü 
hakikaten Yüksek Senatörler, bu güzel davra
nışla tiyle 22 Şubatta Hükümet bunlara bir ders 
verdi. Biz de burada güzel hareketlerimizle 
bunlara bir ders vereJbiliriz. «İS izi er meşru bir 
Hükümette karşı geldiniz, ama bunun karşılığı 
olarak biz sizi müsamaha ile karşılıyoruz. Ce
zalarınızı müebhett hapse çev ireceğiz» diyeli il i-
riz. Ben şahsan o, değil banı -da fenalık yap
mış olsa, şunu yapmış, olsa, «ben daima iyilikle 
mukabele edilmesine taraftar insan olmak sı-
fatiyle Enis Kansu, Musttafa fîrkovan arkadaş-
larımjuzm tarafını Tutmaktayım. Hürmetle
rimle. 

'BAŞKA'N — Komisyon mz istiyor mu efen
dim? Söz hakkınız bakidir. Buyurunuz »Sayın 
Sarıgöllü. 

OSMAN SAllM .SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhtterem Başkan, muhtterem C. Senatosu üye
leri, Komisyonumuzda bu husus müzakere edil
diği zaman evvelâ MilleJt Meclisindeki affın 
reddi hakkındaki teklif reddedilmiştir. Asıl af 
teklifi müzakere konusu otmuşitur. Teklif sahi
bi arkadaşını. Enis Kansu, hütün bu •hâdiselerin 
temelinde sanki O. Senatosunun, siyasi partile
rin kati günâh ive kusurları varmışcasma ve 
bütün her şeyi buna isttinadetıirir şekilde ibir 
nevi itthamna.me kıraatt buyurdular. Kendileri 
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ıcîe aynı Senatonun üyesi, kendileri de siyasi 
partilerden birinin üyesi bulunmaktaydı. Biz, 
hâdise olarak hâdiseleri uıiahkeme anlayışı için
de tetkik için burada toplanmadık. Mahkeme 
hâdiseyi Ceza Kanunu yiönünden mütalâa etmiş 
bu zevat 'hakkında kararlarını vermiştir. Ama 
bu dört kişiye münhasır değildir. .1 600 küsur 
'kişi hakkında tahkikat açılmış, mahkeme gere
ken bütün adalet hissiyle, bütün inceliğiyle hâ
diseyi tahkik, tetikik etmiş, mahkeme olarak 
Ceza ^Kanunu yönünden kararlarını 'vermiştir. 
Simidi biz burada Mustafa Erkovan »arkadaşımı
zın kanun teklifini tetkik için Enenmene aldık. 
Ama bütün Senatoyu >ve 'Millet Meclisini itham 
eden arkadaşımızın teklifini ide tetkik etmeden 
reddettik. Evvelâ şunu kabul etmek lâzımdır. 
iBütün vakıalar, bütün hâdiselerin sebebi hiçbir 

zannan Parlâmentoya yöneltil memelidir. Eğer, 
bir atıfet his'sini, eğer bir vicdan mevzuu, 
eğer ağlıyan çocukların sesini .dinlemek istiyor
sa arkadaşlarım, çok ağlıyan çocuklar var. O 
ıgün de ağlıyan çocuklar vardı. Yalnız şunu ka
bul etmek lâzımdır ki, ihtilâl ile ayaklanmayı 
birbirinden ayırmak lâzımdır. Bu mevzua gir
mek istem iyonuz, istemiyorduk da. Ama muhte
rem arkadaşlarım, «Parlâmento bir siyasi or
tam» dediler. Evet Parlâmento bir siyasi ortam. 

27 Mayıs İhtilâl vasfını kazanmış, Anayasa
sını getirmiş, binaenaleyh, şimdi 27 Mayıs Ana
yasasını getirdi, ihtilâl vaisfını kazandı diye her 
gün ihtilâle kıyam mı etmek lâzımdır? Bunun 
muhakkak suçunu Parlâmentoda :mı, aramak 
lâzımı? içtimai hâdiseler vardır. Bir oluştur. Bu 
oluş, öyle neticelere varar ki, birçok vatansever 
insanlar kanun nazarında suçlu olur. Ama biz 
bunlara, bir atıfet göstereeekseik, illâ kendimi
zi sorumlu tutmak gibi bir mebdeden hareket 
etmekten sarfınazar etmek lâzımdır. (Biz sizin 
'Komisyonunuz olarak bu af teklifini nazarı iti
bara aldık. Elimizden gelen biütün atıfet hisle
rimizi, biütün sebepleri, neticeleriyle değerlen
dirdik ve sonunda ışu neticeye vardık : 

Biz m aıhk emenlin 'verdiği kararları topyekûn 
kalıdırimak gibi bir neticeye ıgitmek değil, ama 
bir atıfet mevzuuıbahisse; bunu imlkân nisbe-
tinde yerine getirelim, ve ceza naizeriyelerini, 
hukuk kurallarını kaldıracak birtakım yeni fa
raziyeler, nazariyeler de ortaya atmıyalım, 
Binaenaleyh, biz niçin söz hakkımızı mahfuz 
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tut tuk? Şimdi çok daha iyi anlıyorum, ki, mec-
Iburmuşuz. Şimdiye kadar niyet ve amininiz ha
kikaten Cumhuriyet Senatosu üyesi olarak atı
fet hislerimizi yerinde istimaldir. Eğer hissleri-
nıizle hareket edersek; ıaffı hepsi hakikında tat
bik etmeye imkân da yoktur. Akılla hareket 
edersek, ancak neticeye varmak mümkündür. 
Bu itibarla süz hakkımızı bu sebeple mıalhfuz 
tuttuk. Atıfeti, beraberce mıültalâa ettiğimiz hu
lusları göz 'önünde bulundurmak suretiyle kul
lanmalarını arz ve istirham ediyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bertil buyurunuz. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

'SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlarım, Anayasa ve Adalet Komis-
yonunun çoğunlukla beliren görüşünü okunan 
raporla açıklamış bulunuyoruz. 

Benim bu komisyonun sözcüsü sıfatiyle hu
zurunuza gelmekliğknin sebebi; affın lehin
de konuşan arkadaşlarımın, nelerin affa ge
rekçe olabileceği hususunda izhar etmiş bu
lunduğu düşüncelerinin komisyonumuzun gö
rüşlerine uymadığını açıklamaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yeryüzünde ölüm 
cezasını ceza kanunlarından kaldırmış olan 
meml ©ketler vardır. Ama bizim Ceza kanuni n-
rımızda ölüm cezıası mevcuttur. Bizim mem
leketimizde hukukçular arasında, hukukçu ol-
mıyanlar arasında ölüm cezasına taraftar ol-
mıyanlar vardır. Fakat ölüm cezasına taraf
tar olmıyanlarm klâsik gerekçeleri bizim mem
leketimizde bir af teklifinin makul ve makbul 
geerkçesi olamaz. Bu gerekçe hangi kanun
larımızda hangi fiiller için ölüm cezası konul-
muşsa, bu ölüm cezasının bu kanundan çıka
rılması yoliyle olur. Kanunumuzda bu hüküm
ler baki kaldıkça ölüm cezalarına taraftar 
olmayanların istinadettiği gerekçe affın gerek
çesi olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, af bir lûtfun, atı
fetin tecellisidir. Bu yetki, büyük Türk Mille
tinin bir çatı altında toplanarak böyle bir mev
zuu görüşmesine, fiilen ve maddeten imkân ol
madığı içindir ki, seçim sistemiyle idare ha
line girdiğimiz içindir ki, bunun gerçek ve 
yegâne temsilcisi olan sizlere aittir. 
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Ancak yetkililer tatmin edici, mâkul gerek- I 

çelere istinaden kullanılması halinde cemi- I 
yet için hayırlı olur, aksa takdirde cemi- I 
yet için hayırlı olmaz. Takdirde, tercihinizi 
belirtmek suretiyle bir ay kullanmak duru
munda bulunuyoruz. Binaenaleyh, konuşan ar
kadaşımızın bu hususları nazara almadan sa
dece, madalyonun bir yüzüne bakarak, af 
teklifinin lehinde konuşmuş olma]arını ka
bule şayan bir hareket saymaya, komisyonun 
çoğunlukla beliren görüşüne göıv, imkân yok
tu». 

Muhteerm arkadaşlarım, bir noktayı daha 
hatırlatacağım. Bu kanun teklifinden sonra 
Mustafa Kemal Erkovan'ın kanun teklifini 
görüşeceksiniz. Birlikte görüşme devam ettiği 
için 4 hükümlü hakkı/nida ölüm cezasının ye
rine getirilmesi veya yerine getirilmemesi hak
kımla da bir karara varacaksınız. Bir hüküm
lünün, bir ölüm cezası hükümlüsünün, ölüm ce
zasının yerine getirilmemesine karar alındığı 
takdirde durumu nasıl olur? Muhterem ar
kadaşlarım, bizim Ceza kanunlarımıza göre, 
ölüm cezası vardır. Müebbet ağır hapis var
dır, ağır hapis vardır, hapis vardır, hafif 
hapis vardır, ilânihaye. Eğer bir ölüm cezası 
hükümlünün, ölüm cezasının yerine getirilme
mesine Yüksek Meclis karar verirse; o mut» I 
laka müebbet ağır hapis cezasına çevrilmesi 
zaruretini doğurmaz. O müebbet ağır hapis 
hükümlüsü değildir. O idam hükümlüsüdür. 
Yüksek Meclisin âtıfetiyle ölüm cezasının ye- | 
rine getirilmemesine karar verilmiş, ölüm ce- \ 
azsı hükümlüsüdür. Binaenaleyh ölüm ceza
sının yerin-a getirilmemesi kararının verilmesi 
halinde mutlaka bunu ağır hapse çevirmek 
zaruretiyle karşı -karşıya değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi komisyo
numuzda enine boyuna düşündük. Arkadaşlarla, 
hâdiseyi bütün ehemmiyeti ile nazarı dikkate 
aldık ve okunan raporda belirtildiği gibi, bu 
teklifler üzerinde çeşitli oylamalar oldu. Bu 
çeşitli oylamaların hepsinin sonunda, memleke
tin sosyal şartları itibariyle bir affın uygun 
düşmiyeceği şeklinde ve çoğunluk ile tecelli 
e t t i 

Mâruzâtım bu kadardır efendim. 
BAŞKAN — Sayın İhsan Sabri Çağlyayan-

gil. 
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İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANOİL (Bursa) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; tama
men usulî bir nokta üzerindeki tereddüdümün 
izalesi için yüksek huzurlarınızı işgal ettim. 
Komisyon sözcüsü muhterem Betil arkadaşı
mız, bâzı izahat verdi. Ondan sonra hiç konuş
mamak daha iyi olacaktır. Bir küçücük nok
tada tereddüdüm var. Bunun aydınlatılması 
hususunu istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisi, ve
rilen bütün af kanunları reddetmek; fakat 
bir sanık hakkında infaza izin vermemek su
retiyle, karar vererek dosyayı bize gönderdi. 
Biz sanıklardan ikisi hakkında infaz edilmesi 
kararını aldık. Bir yandan da bu cezaların de
ğiştirilmesi için af teklifi geldi, bunlar redde
dildi. Benim öğrenmek istediğim husus şu: Ana
yasanın 132 nci maddesinin son fıkrası der ki, 
«Yasama ve yürütme organları ile idare, mah
keme kararlarına uymak zorundadır. 

Bıı organlar ve idare mahkeme kararlarını 
hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine 
getirilmesini geciktiremez.» Bir Anayasa hük
mü. 

Şimdi mahkemenin verilmiş bir kararı mev
cut, duruyor. 64 ncü madde ne diyor; Büyük 
Millet Meclisinin yetkilerini sayıyor: «Kanım 
koymak, değiştirmek, kaldırmak, Devletin büt
çe ve kesin kanun tasarılarını görüşmek ve ka
bul etmek, para basmaya, genel ve özel af ilâ
nına ,mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm ce
zalarının yerine getirilmesine karar verir.» Şim
di kesinleşmiş ölü cezasının yerine getirilmesine 
karar vermek demek suretiyle Meclis hilâfına 
karar alamaz mı, demek istiyor? Yani, öbür 
132 nci maddede, hiçbir surette değiştirilemez» 
dendiğine göre Meclislerin bu kararı tasdiki bir 
nevi otomatik oy organı mıdır? Bence hayır. Bir 
şey ki, karara muallâktır. Bu kararın mutlaka 
müspet çıkmasına imkân yoktur. Bu karar müs
pet de çıkabilir, menfi de çıkabilir. Nitekim hâ
disemizde infaz kararı kısmen müspet kısmen 
menfi olarak çıkmıştır. Vicdani oylarınızı kul
lanabilmek için tamamen vuzuha kavuşmasına 
ihtiyaç olduğu kanısında bulunduğum mesele 
şudur: Af kanunlarının hepsini reddettik. Sa
nıkların biri, ikisi hakkında infaza izin verme
dik, öbürleri hakkında infaza izin verdik, infaza 
izin vermediğimiz ve haklarında af yetkisini kul
lanmadığımız sanıklar, «Biz idam mahkûmu 
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idik, Meclis izin vermedi ,ortada ceza da kalına- | 
di. Haydi bizi tahliye edin» diyebilecek mi? İM- I 
ycmiycceklcrsc, sayın Komisyon sözciisünihı ifa- I 
de buyurduğu gibi, biz mahkeme kararını değiş- I 
tirenıiyeceğimize gör1, ceza, bütün hukukî vcci- I 
bcleriyle idam hükmü olarak kalıyor, yani, idam I 
mahkûmlarına sirayet etmiyen bir atıfetten 
müstcfid imkân olmamak kaydiyle o baskı ile, I 
hapishanede kalacaklar da, sadece Yüksek He
yetleriniz hayatlarını bağışlama gibi bir âtil'et I 
gösteriyorsa o zaman vereceğimiz karar ve kul- I 
lanacağımız oy başka olacaktır. Kanaatimce ev- I 
velfı bu meselenin, şu meselenin kesin olarak 
hallinde fayda ve isabet vardır. Ben, bunda bü- I 
yük bir Anayasa boşluğu görüyorum. Sebeple
rini de sırası gelince huzurunuzda arz edece- I 
ğim, tahlil edeceğim Siyasî mahkûmlar hak- I 
kında âtil'et ve ölüm cezası doğru mu değil mi I 
Hâdisemizde tatbik şekli nedir; bunlar hakkın
daki düşüncelerimiz ayrı. Evvelâ şu usulî meşe- I 
lenin kesin olarak halline imkân vermesini sayın I 
Komisyondan rica ölerek huzurunuzdan ayrılı- I 
yorum. I 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZÎHNİ BETİL (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi- I 
nin görev ve yetkilerini genel olarak sayan I 
64 ncü maddede; «mahkemelerce verilip kesinle- I 
şen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar I 
vermek» de bu görev ve yetkiler arasında gös- I 
terilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu I 
görev ve yetkisi hiç şüphe yok ki, hilâfına ka- I 
rar verebilme görev ve yetkisini de esas itiba- I 
riyle ve tereddütsüz olarak cami bulunmaktadır. I 
Aksi takdirde verilen görev ve yetki Türkiye I 
Büyük Millet Meclisinin otomatik bir tasdik or- I 
gani olması anlamını ifade eder, ki kabule im- I 
kân yoktur. Hattâ tasavvur dahi edilemez. O I 
halde Türkiye Büyük Millet Meclisi takdir ve I 
tercihlerini kullanarak ölüm cezasına mahkûm I 
olmuş bir kimsenin ölüm cezasının yerine g'eti- I 
rilme veya yerine getirilmeme kararı verebilir. I 

04 ncü maddenin İni manâda anlaşılması la- I 
z imgelen hükmü ile Anayasanın 132 nci madde- I 
sinin son fıkrasını çelişir, birbiri ile m üt eza t I 
mâna taşır mahiyette telâkki etmeye imkân yok- I 
tur. 32 nci maddenin son fıkrasında mahkeme- I 
lerde verilmiş,derocattan geçmiş ve mevzuatın j 
dediği şekil ve usule göre kesinleşmiş idamlar I 
bahis mevzundur; Halbuki 64 ncü madde malı- 1 

— 200 

10 . 3 .1964 O : 1 
kemelerde verilen kararlarla kesinleşmiş ve ölüm 
cezası ihtiva edenlerini ayrı bir usule tâbi tutu
yor. 64 ncü madde; «Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tetkikinden geçmesi ve ancak, Türki
ye Büyük Millet [Meclisinde de uygun görüldü
ğü takdirde infaz edilmesi şeklindedir. 

.Muhterem arkadaşlar, Sayın Oağiayangirin 
tavzihini istediği nokta üzerinde biraz önce ma
lûmat arz ettim ve dedim ki, ölüm cezasına hü
küm giymiş bir hükümlünün bu cezanın yerine 
getirilmemesine karar verildiği takdirde durumu 
nedir? Ölüm cezası hükümlüsüdür. Fakat ölüm 
cezasının yerine getirilmemesine karar verilmiş 
bir hükümlüdür. Bunu bir misalle tavzihte fay
da. görüyorum .Sayın Oağiayangil arkadaşımızı 
vuzuha kavuşturmak için bir misalle arz ede
yim. Bir af kanunu çıksa. Bu af kanunu müeb
bet ağır hapis, hapis ve diğer cezalara mah
kûm olmuş bulunanları tamamen ve kısmen af
fetse, sadece ve sadece affın şümulünden ölüm 
cezasını istisna etmiş olsa, ölüm cezasına 
hüküm giymiş Türkiye Büyük Millet 
Meclisince bu cezanın yerine getirilmemesine 
karar verilen hükümlünün durumu ne olur? Bu 
hükümlü bu aftan istifade edemez. 

Çünkü bu hükümlü ölüm cezası ile hükümlü
dür. Fakat cezanın infaz edilmemesine, karar ve
rilmiş bir hükümlüdür. Çünkü Af Kanunu ölüm 
cezasından istisna etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bet il, bir sual var, efen
dim. 

MUILYIET (İNALDI (Adana) — Meclis in
faz kararı vermezse, idam mahkûmu idam mahkû
mu olarak kalacak. İdam mahkûmları kararı hüc
rede beklediklerine göre, infaz sistemi öyle, tec-
ridediliyor; gazeteden şundan bundan mahrum. 
Bu idam mahkumu olarak kalan kimse bu sekil
ini kalacaktır? İnfaz şekli böyle mi olacaktır? 
Yoksa müebbet hapis gibi mi olacaktır, fark var 
mıdır? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (-Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım, bendenizin cevabım gayet açık ve 
kesin. Ölüm cezası hükümlüsü Yüce Meclisçe 
ölüm cezasının yerine getirilmemesine karar ve
rilmiş olması halinde müebbet, ağır hapis hü
kümlüsü değildir; muvakkat ağır hapis ve ha
pis hükümlüsü de asla sayılamaz. Binaenaleyh 
tereddüte bence lüzum yoktur. 
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MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Öyh ise in

fazdan daha fena. 
BAŞKAN -— Bir dakika, Sayın Uzunhasan-

oğhı, buyurunuz efendim konuşmak için mi söz 
ditiyorsunuz? Buyurunuz. 

SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) —Muh
terem arkadaşlar, hayatla ilgili olmaktan ziyade 
taşıdığı mahiyet ve mâna yönünden cidden ismi 
ile müsemma olacak ve sayılacak derecede haya
tı önem iktisabetmiş bir mevzu huzurunuza gel
miş bulunmaktadır. înfaz kapısının eşiğine doğ
ru uzayan teşriî yolun son kademesine yani Se
natomuza g'elen bu mesele üzerinde istimal ede
ceğimiz reylerle birkaç hayat yok olacak veya ; 

idamei hayat bulmaları mümkün kılınabilecek- i 
tir. Bu mevzua geçmeden evvel demin arkadaş
larımızın temas ettiği nokta ile biraz ilgilenmek 
isterim. Mahkeme her hangi bir sebeple 59 ncu 
maddeyi uyguladığı zaman, idam müebbet hap
se tahvil edilir. 59 ncu maddeye göre bu ceza 
müebbet hapse çevrilir, fakat, teşriî organın va
zifesi muhakeme gibi suçun işleniş şekli, mahiye
ti ve failin şahsını nazarı dikkate almaksızın bu 
saçtan idam olmaması, hukukî, siyasi ve içtimai 
menfaat mülâhazasını nazarı itibara almaktır. 
Meclis bu mülâhaza ile hareket ederek şayet ida
mı tasdik etmezse mesele yine müebbet hapistir 
ama, Ceza Kanununda mahkemelerden intikal 
eden ve idamdan müeibbete intikal ,eden suçların 
da ismi müebbet hapistir. Burada böyle bir şey 
olmadığına göre bu da müebbet hapistir. Fakat 
bu hukukî değil, fiilî müebbet hapistir. Şayet bu 
idam olmadığı takdirde, bu ceza her hangi bir 
kanunla müebbet hapse veya ağır hapse eevril-
mezse; ceza olduğu gibi kalır ve fiilî müebbet 
hapis veya ağır hapis mahiyetini kazanır. O suç
lunun da idam edilmesine imkân olmaz. Ve o şe
kilde akıbetini her hangi bir kanun veya bir se
bep zuhur edip hapisaneden çıkıncaya kadar o 
şekilde kalmaya mahkûmdur. Bunun başka tür
lü hukukan izahına imkân görmüyorum. 

Diğer mevzua gelince, her hangi bir mahkûm 
hakkında müspet veya menfi yolda rey istimal 
etmek gayet kolaydır. Belki hal bizi cezalandır
maz. Ama şahsi ve millî vicdanımızın ileride ren
cide olmaması, millî vicdanın iniltileri içerisinde 
kalmaması için bu meselede gayet titizlikle dur
mak ve ona göre rey istimal etmek zorundaj-ız. 
Hâdise vukubulduğu zaman, benim ilk aklıma ge
len her ne olursa olsun hiç tereddüt etmeden 
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arkadaşlarımın da beyan ettikleri veçhile bun
ların idam edilmeleri hususunda rey istimal et
mek idi. Ve tamamiyle bu hisle hareket edecek
tim, bu hisle hareket etmemin sebebi de Meclis
te, onların idamından korkulduğu gibi bir hava
nın esmiş bulunmasından ileri geliyordu. Bu 
maksatla bu hisle hareket edecektim. Ve milletin 
mümessili olarak reyini kullanırken korkduğımı 
gibi bir havanın uyanmaması için, değil Talât 
Aydemir ve arkadaşlarının, babamın idam ipini 
dahi çekmekte asla çekinmem. Bu hisle hareket 
edecektim. Bu hislerden tecerrüdettiğimiz ve ak
lı selimle düşündüğümüz takdirde meseleyi mü
cerret olarak ikiye ayırmak suretiyle mütalâa et
mek ve ona göre karar vermek zaruretiyle karşı 
karşıya bul unmaktayız. 

Birincis; Talât Aydemir ve arkadaşlarının 
mutlaka idam edilmeleri lâzımgelmektedir. 

İkincisi, Talât Aydemir ve arkadaşlarının 
idam .edilmeleri asla caiz değildir. 

1. Talât Aydemir ve arkadaşlarının idam 
edilmeleri caizdir. Çünkü, bu fiilî işlemişlerdir, 
delilleri mevcuttur. Her ne suretle olursa olsun, 
bütün safhası iJe suç tekevvün etmiştir. Lâyık ol
dukları cezayı çekmeleri lâzımdır. Ceza ibreti 
müessire olacaktır. Cemiyet inlıilâl eden içtimai 
nizamın yerine gelmesi hususunda duyduğu hın
cı alacaktır. Bu yola mütemayil olan diğer 
kimselerin bu yoldaki temayülünü önliyecektir, 
ilâlıir... Bu gibi sebeplerden dolayı bunları idam 
etmek lâzımgelmektedir. 

2. Oularıu asla idamı •edilmemieleri i'ca'bet-
mc'ktedir. Çünkü, idam edilmemekle affediıl-
miyeceklerine ve idam olmadan ecza evinde 
luılacaıklarrna göre yine ibreti müessire vasfı
nı bu hâdise kaz'an'inış bulunmaıktadır. Cemi
yet hıncını yine alınış olacaik ve bozulan içti-
ımai niza'm bu şddlde hareketle ve ceza evinde 
kalmış bul unm alda yine yerine gelmiş bulıı-
ııacaıktır. Bundan başka öteden beri ceza hu
kuku saha.si.nda gelmiş ve hâla .mevcut ce'rc-
y anlar vardır. İdam ceza lar m in uııi'umiyctlc 
yerine getirilmesinin doğru olmadığı yolunda
ki fikirler çoğunluğu teş'kil etmektedir. Bu, 
âdi suçlardan mütevellit idamıların kabul edil
memesi mevcudolduğunaf göre, siyasi suçlar
dan 'mütevellit mahkûmların idaün ediılmenre-
leri evleviyetle tercihe şayandır. Adi snç'kiir, 
isminden de aın'laşılacıağı veçhile, vasfımda as-
lokMi adiliktir. Siyasi suçlarda üse bir âlicenap-
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ılık, bir vatanperveri ilk az veya eok 'mutlaka mev
cuttur. Hal böyle olduğuna göre, ceza tevkil
lerini. tâyin ederken lehte ve aleyhte kullana
cak okluğumuz reylerin bizi yanlış yola sevk 
etmemesi için, bu .meselenin dana çok derinli
ğine girmek m eebıiıriy et indeyiz. Ben af üze
rinde veya, bu suçltıların idaım edilip edilmeme
si. hükmün yerine getirilip getirilme m eisi husu
sunda: söz almak. istemezdim. Bu öteden beri 
çok işlenmiş ve üzerinde hemen hemen söz söy-
tennıemiş bir tarafı kaim a mistir. Yalnız siz-

. leri tenvir 'bakımından değil, bilâkis bunun 
esasını daha derinliğine ve uzak sebeplerini 
tanı mânaısiylo bilen birisi tarafından veya 
Hükümet ve ilgililer tarafından sebepleri 
açıklansın diye söz aıklıın ki. ona göre reyleri
mizi istimal edelim, tstimıal ettiğimiz bu rey
lerin 'derecesi - .dünyada yüzde yüz isabet yok 
ise de - hiç olmazsa, yüzde yüze yakın, gerçe
ğe, adalette yaklaşmış olalım ve yarın vicdan 
azahı çeikmiyeliım. Ti en şahsan hana. kurşun at
mış olan bir insanın öleceğime yakın Kelime! 
Şahadetten evvel söyliveceğim son söz daima 
af olur-. Aftan sonra şayet Kelime! Şahadet 
getirmezse m bu af sözü Kelimei Şahadet yeri
ni tuta»*. Faika! biz şahsan değil de, millet na-
'iııma karar vermek zorunda bulunduğumuza 
göre, reyimizi ıkulianirken buluların., idam edil
memesinde hukukî, siyasi ve bilhassa, ietimıai 
bir fayda var mıdır, yok: mudur? Bunu anla
mak mecburiyetindeyiz. Bütün ark adaşlarım
dan iutirhaımım, hislerin d em tama-miyle teeer-
rüdederek, memlcikef imize, bunların idam 
edilmemelinde mi, od ilmesinde mi fayda var-
dır veya. yoktur şeklinde işi mütalâa ederek, 
bii' ellerini kafa'larına 'koyarken, diğer elle
rini de vicdani arına ba^tıraraik hareket etmele
ridir. Ve bunun bir arkadaşımız tarafından 
bilhassa sebeplerinin. izah edilmesini ve ondan 
sonra reylerimizi kullanmamızın d-aha yerinde 
olacağını sanıyorum. Benim, mâruzatum bun
dan ibarettir. Takdir Heyeti Oe'lileniz indir. 
TTürm etlie rimle. 

«BAŞKAN — Efendim, bir arkaidaşımız, Sa
yın Balkan ve sözcü söz istemişi erdir. Biziım 
aldığımız 'karar gereğince çalışma müddetimiz 
saat 19,30 .da biıtnvelktedir. Eğer Yüksek Heye
tiniz nıüzak'erenin devamına karar veriyorsa, 
devaim 'ederiz, vermiyorsa yarına bırakırız. 
(Yarına bıraıkailıım sesleri) 

10 . 3 .1964 O : 1 
OELÂL ElRiTUÖ (Elâzığ) — Efendim, bu 

mevzuda, bizim bir taıkririmiz var, oya sunul
sun ona göre karar verelim. 

Ti AŞK AN — Efendim, üç ankadaşımız da
ha söz atmış vaziyettedir. Çalışma müddetimiz 
aldığımız karara, göre bitmiştir. Devamını 
oylarınıza; arz ediyorum. Kabul edilirse devam 
edeceğiz. Oylamaya gidelim. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Efendim, şayet bu mevzu görüşülecekle lüt
fen bir yemek tatili verin, ondan sonra görü
şülsün. Mütemadiyen saıat 10 a kadar devam 
'edilir mi? 

BAŞKAN — Saat 20 ye kadar devam edece
ğiz efendim. (Gürültüler) 

Bir dakika efendim, müsaade buyurun, sa
at sekize kadar dev amanı oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul otmiymıler... Ka
bul edilmiyor efendim. 

/. — (Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Sosyal Sigortalar kanunu tasarı
sının, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine ve ka
nun bitinceye kadar her gün toplantı yapılma
sına dair önergesi (M. Meclisi 4/462, C. Senato
su 1/5,24) (S. Sayısı : 414) 

BAŞKAN •—- Etendim, bir takrir var onu 
okutuyorum, (gürültüler) bir dakika efendim 
bir d akik" a. 

Y ükselv Başkanlığa 
Sosyal Sigortalar kanun tasarısnın Meclisi

mizdeki müddetinin bitmesine on gün kalmış
tır. Bu kanun KK> maddedir, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini, Yüce Senatonun bu kanun 
birinciye kadar hergün toplanmasının ıkarar al
lına alınmasını arz ve teklif ederim. 

(lecici Komisyon Başkanı 
Elâzığ 

Celâl Ertuğ 

BAŞKAN - - Buyurun Sayın Celâl Ertuğ 
OELÂB ERTITÖ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

Muhterem senatörler, gecen oturumda, hatııTı-
yacağınız üzere; Sosyal Sigortalar Kanununun 
gündeme alınması karar altına alınmış idi. 
Ondan sonra öncelik ve ivedilik teklifimiz şu 
sebepten ileri gelmektedir;-ve bunu da Yüksek 
huzurlarınızda izah etmiştik - bu kanunun müd-
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deti, bu ayın yinm.is.inde dolacaktır. Bugün 
Sah olduğuna göre, önümüzdeki iki toplantı 
günümüz vardır. Bu iki gün zarfında eğer \m 
bu kanunun müzakeresini bitiremez isek; Yü
ce Senatomuzun tasarrufu (kullanılmaksızın Ka
nun otomatik olarak kabul edilecektir. Bu ha
le göre; İlkokullar Kanunu tasarısının müza
keresi biter, ıbitmez, bu kanunun (müzakeresini 
A-e bitin ciye ikadar Yüce Senatonun hergün 
toplanmasının zaruri olduğu, esasen Saym Ge
çen Birleşim 'Başkanı tarafından ifade buyu-
rulmuş idi. "* 

Başkanlıktan ricamız, İlkokullar Kanunu bi
ter bitmez, Sosyal Sigortalar Kanunu bitinciye 
kadar hergün toplanma teklifimizi oylasınlar. 
Hürmetlerimle. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Takrir aley
hinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarını... Sayın Batur, sizin (konuşmala
rınızdan benim konuşmam işitilmiyor. 

Muhterem arkadaşlarını, Sayın Komisyon 
Başkanı, yani Sosyal. Sigorta Kanununun Yüce 
Senatoda görüşüldüğü iki komisyonun da zan
nederim başkanı olan kıymetli doktor arkada
şımız tarafından verilmiş olan takrir ile, Sena
tonun, Sosyal Sigortalar Kanununu görüşmek 
üzere her gün toplanması teklif edilmektedir. 
Bir defa 'bu kanunun Senatoya geldiğinden üti-
barcn geçirdiği safahat hakkında kıymetli ar
kadaşlarımın hâtırasını ihya etmek isterim. 
Kanunun geldiği günden itibaren geçirdiği sa
fahat hakkında Komisyonumuza geldiği zaman 
Çalışma Vekili, bir Karma Komisyon teşkil edi
lerek bu konunun o Geçici Komisyonda görüşül
mesini talebetmişti. Bu talebin karşısına simi
di, hergün Senatonun müzakere ederek bu ka
nunu ivedilikle geçirmeyi teklif eden arkada
şımız çıktı. Celâl Ertuğ arkadaşımız, bu kür
süye çıkarak bunda «müstaceliyet nedir, niçin 
aceleye getiriliyor» gibi muhik birtakım esbabı 
mucibe serd ederek Geçici Komisyon teşkili 
hakkındaki Hü/küımet teklifinin reddine âmil 
olan bir konuşma yaptı. Ve böylece, Heyetinizce 
normal komisyonlardan geçmesi kabul edildi 
ve Sanayi Komisyonuna tevdi edildi. Bu kanu
nun bu komisyonda müzakeresi bittikten sonra 
başka komisyonlara sıra geldiği zaman kıymet
li arkadaşlarımız işin (müstaceliyetine mebni 
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bir karma komisyonda görüşülmesi hususunu 
Yüce Senatoj'a teklif ettiler. Ve böylece ikinci 
komisyona tevdi edildi. Bu ikinci komisyonda 
müzakeresine, esiki komisyondan üç kişi katıldı 
ve Karma Komisyonda 9 kişiden - şimdi kanun 
tasarısını inceliyen Komisyonda ki, 9 kişiden -
üç tanesi bidayeten ibu konuyu inceliyen muk-
teza tâyin etmiş ve hakkında rapor vermiş olan 
komisyon üyelerinden terekkübetmektedir. 

Şimdi ondan sonra bu kanunun birde müd
deti bitmektedir, on gün kalmıştır gibi bir mu
cip sebeple Senatonun hergün toplanarak mü
zakere etmesini teklif etmektedirler. Kanaatim
ce, bu kanun bu derde e aceleyle bitirilecek ı'bir 
kanun değildir. Mucip sebebi bizzat Doktor 
Celâl Ertuğ arkadaşımızın Hükümet tarafından 
müstaceliyet talebi geldiği zaman serd ettiği es
babı mucibedir. 

Binaenaleyh, bu kanunun normal prosedüre 
uygun olarak, C. Senatosunun normal çalışma
ları içinde gözden geçirilmesi hususunun iea-
bettiği kanısındayım. 

Gelelim müddet meselesine; 

Muhterem arkadaşlarım, on gün kâfi bir za
mandır. On gün kalmış olmasının en büyük 
âmili ve kusuru herhalde C. Senatosunda değil
dir. Komisyonda aylarca geciktirilmiş olmasın
dadır. Norma] usule uygun olarak müzakere
sini teklif ediyorum. Sunulmuş olan takririn 
reddini talep ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Sarıgöllü? (aleyhinde konuşa
cağız sesleri) Aleyhinde konuşan var efendim. 
(Sataşma Arar, Komisyonu itham ediyor sesleri) 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Se-
netosunun kıymetli üyeleri; Nüvit Yetkin ar
kadaşım derde deva bir izahta bulunmadı ka
naatindeyim. Celâl Ertuğ arkadaşımız belki 
böyle oir teklifle encümenlerde zaman kaybına 
sebebol.muş olabilir. Ama mevzuubahsolan şey, 
bütün Türkiye'yi ilgilendiren Sosyal Sigortalar 
Kanunu ki, bu 160 küsur maddeden iibaret. 
Bunda Yüce Senatonuzun encümenleri büyük. 
tadiller yapmış, birçok maddeleri değiştirmiş
tir. 

Binaenaleyh, «biz eğer bunu normal bir 
müzakere şekline taibi tutarsak, encümenimizin 
ifa ettiği vazifeyi Heyeti Umumiyede -'bir 
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nevi - kaale almamış olacağız. Binaenaleyh, j 
•ortada bir 'zamıarı mevzuu 'vardır. Bu müddet 
içinde yani ayın 20 sine kadar olan müddet 
içinde, biz normal olarak müzekere edersek, an
cak 3 defa ibunu müzakereye taibi tutabiliriz. 
Ama 'her gün devamdı çalışırsak ımuayyen sa
atlerde, meselâ öğleden sonra Ibıı mümkündür I 
ki; net itelendi reli ıı. Ben, (-olAL Ertuğ ar
kadaşımızın, devamlı çalışına teklifine 'bir an 
(•vlvel .mevzuu 'müzakere olan ve insanların 'ha
yatının «mevzuıt'baflsolduğu '-bir .noktaya da itlhal 
cddceğim. 

'Binaenaleyh, n ad. em ki müzakeresine 'bak
lanımı şt ir, 'birçok insanları tereddüt içinde, 
ıstırap içinde İhı rakın aya kimsenin ^hakkı yok- I 
tur, kaldı ki ; kanunlarımızla birlikte daha 
birçok mevzularımız vardır ki, ikizim bunları I 
yetiştinmeye normal mesaimizle imkân yoktur. J 
'Binaenaleyh Celâl 'Ertuğ arkadaşımızın tekli
fine, müspet oy verilmesini rica edeceğim. ' 

Saygılarımla. t 

ZİHNİ BîiTİL (Tokat) — Efendiim, 'öner- i 
^enin 'birisinde on diyor, diğerinde üç gün di
yor... 

BAŞKAN — Ben izah edeceğim. Müddet 
onyedisinde 'bitiyor, 'bugün ayın 'onudur. 
17 sinde bitiyor. 

ANA YASI Aı VR ADALET KOMİKYO^L 
SÖZOÜKÜ ZİHNİ B FİTİL (Tokat) — Komis
yonda ne kada r ka 1 m iş efendim"? 

BAŞKAN — Lfeııdim, Geçici Komisyonda 
18 gün, Sosyal İşler Komisyonunda bir ay 17 
gün kalmıştır. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Müsaade eder- | 

7İ ~ YAZILI SORULAR 

i. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker'in, ziraat yüksek mühendisi 
ve veteriner hekim bulunmıyan ilçelerimize dair 
sorusu ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in yazılı 
cevabı (7/137) 
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seniz konuşayım efendim. Sataşma bardır. 

BAŞKAN — Bendeniz sataşma olarak ka
bul etmiyorum eefiıdiım. Eğer İsrar (ediyorsa
nız Heyeti 'Umumiyetim oyuna müracaat ede
rim. 

CELÂL BUTLU (Elâzığ) — İsrar ediyo
rum. Komisyonun çalışmasını aız edeceğim, 
Devamlı, olarak ibirlbuçuk ay... 

BAŞKAN — Haklısınız, efendini. 
CELÂL ERTUĞ (Ktâzığ) — Emisyonla r 

ifnanı altında'bulunuyor. 
BAŞKAN --•- İki önerge var, .okutuyoıaım. 

Yüksek Başkanlığa, 
Yarın saat 14 de toplanılmasını arz ederim. 

Zonguldak 
Tarık Renizi Baltan 

Yüksek Başkanlığa 
Toplantının l'l . :> . 1964 Çarşamba günü 

saat 14- e 'bırakılmasını arz 've tekli1!' ederi»z. 
Tekirdağ Bolu 

Sekimi. Vvon Raihmi Arıkan 

BAŞKAN — Önergelerin 'her ikisi de aynı 
mahiyetfedir. Önergeleri oyunuza sunuyorum 
Saat 14.00 te toplanılması teklif ediliyor. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edüm'iytir. 

Açık oy neticelerini arz ediyorum.: İlkokul 
ödeneği kanunu tasarısının '.birinci maddesi için 
(128) üye oy kullanmıştır. (.110) ka.lnıl, (7) 
ret vardır, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Yarın saat .14.00 de toplanmak üzere otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,50 

VE CEVAPLARI 

25 . 2 . 1964 

Culmlhuriyet 'Senatosu! Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım (Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta-
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vassutunuzu saygı ile arz ve rica ederim. j 

C. Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türkler 

1. Ziraat yüksek mühendisi ve veteriner 
(hekim bulımmıyan ilçelerimizin listesi. 

2. Vilâyet merkezlerinde vazifeli ziraat 
.yüksek mühendisi ve 'veteriner hekim sayılan 
(Vilâyetler üzerinden fbir liste 'halinde). 

3. 19163 yılı salgın ve paraziter hayvan 
'hastalıkları ile (bitkisel hastalıkların verdiği 
zarar miktarı (iki kalemde) 

T. O. 
Taıım 'Hakanlığı. 
Özel Kalem 'Md. 

Savı : 186 

1064 

Konu : Yazılı soru ilk. 
'Cuımihııriyet Senatosu (Başkanlığına, 

İlgi : 25 . 2 . 1964 igün öenel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 351(1/4197-7/137 saydı 
vazı: 
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Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sa

yın Hasan Ali Türker'in, ziraat yüksek mü
hendisi ve veteriner hekim hıılunmıyan ilçele
rimize dair yazılı soru önergesi tetkik edildi: 

4. Ziraat yüksek (mühendisi bulunan ve ve
teriner hekim 'bulımmıyan ilçelerimizin listesi 
genel müdürlükler üzerinden, 

•2. îl .mıerkezlerinde vazitfeli ziraat yüksek 
mühendisleri ile veteriner hekim sayılarını ıgös-
terir liste iller ve genel müdürlükler üzerin
den, 

3. 1963 yılı salgın ve paraziter hayvan 
'hastalıkları ile bitkisel "hastalıkların verdiği 
zarar miktarını iki kalem halinde gösteren özet 
listeler ve tafsilâtları ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi arz ederim. 
Tarım Bakanı 

T. Şahin 

Ziraat Y. Mühendisi 
Genel 

müdürlükler Merkez 

özet listesi 

Veteriner Hekim 
Kurum-

İller İlçeler Kurumlar Toplam Merkez îlier İlçeler 1ar Toplam 

Ziraat işleri 
Veteriner isleri 
Zirai mücadele 
Devlet Üretme; 
Çiftlikleri 
Zirai Donatını 
Pamuk İşleri Md. 
Tiopraksıı 

Toplanı 

101 

9.1. 

32 
14 
3 

63 

304 

279 

182 

20 

440 

921 

6 351 

39 

20 
52 

462 

737 

273 

71 
34 
23 

555 

1 693 

28 305 

29 305 

254 

254 

253 

256 

840 

844 
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Özel listesi 

Ziraat Y. Müihendilsi Veteriner Hekim 
Bııiuııian lice ıBulU'mııiiya'n ilçje Kuılımsaıı ilçe İBulıınlmuyan ilçje 

Adedi Adedi Adedi Adedi 

6 564 254 8116 

Hayvan ve nebat hastalıkları 1963 yılı zarar miktarı 

Hayvan IhasItahıkLarmclıan 
Neibaıt IıaatalılMarınidan 

3 142 337 570 TL. 
3 200 000 000 TL. 

Ta'krübeii 

TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Teşkilâtında Çalışan Ziraat Yüksek Mühendisleri 

Teşkilâtm Ad] ve Bulunduğu Vilâyet 

sayısı 
Ziraat Yüksek Müh 

Sayısı 

Ankara Genel Müdürlük 
Ankara Toprak ve Gübre Araştırına Enstitüsü Müdürlüğü 

» Toprak Muhafaza Araştırma İstasyonu » 
» TOPKAKSU Makina İkmal Müdürlüğü 

Ankara TOPKAKSU IV. Bölge Müdürlüğü 
Çankırı » Ekip Başmühendisliği 
Çorum Topraksu Ekip Başmühendisliği 
Niğde Topraksu Ekip Başmühendisliği 
Kastamonu Topraksu Ekip Başmühendisliği 
İzmir Topraksu I nci Bölge Müdürlüğü 
İzmir Topraksu Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
Manisa Topraksu Ekip Başmühendisliği 
Aydın Topraksu Ekip Başmühendisliği 
Denizli Topraksu Ekip Başmühendisliği 
Muğla Topraksu Ekip Başmühendisliği 
Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
İ<;el Topraksu I I nci Bölge Müdürlüğü 
Adana Topraksu Ekip Başmühendisliği 
Hatay Topraksu Ekip Başmühendisliği 
Maraş Topraksu Ekip Başmühendisliği 
Gaziantep Topraksu Ekip Başmühendisliği 
.Adana Toprasu Çukurova Plânlama Grupu Amirliği 
Tarsus Sulu Ziraat Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Tarsus Topraksu Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
istanbul Topraksu III ncü Bölge Müdürlüğü 
Edirne Topraksu Ekip Başmühendisliği 
Tekirdağ Topraksu Ekip Başmühendisliği 
Antalya Topraksu V nci Bölge Müdürlüğü 
Burdur Topraksu Ekip Başmühendisliği 
Konya Topraksu VI nci Bölge Müdürlüğü 
Oumra Bölge Sulu Ziraat Deneme İstasvonu Müdürlüğü 

63 
24 

9 
5 

39 

32 
2 
4 
4 
4 
4 

11 
24 
4 

4 
9 

12 
1 

23 
4 
1 

24 
2 

21 
5 

206 



C. Senatosu B : 49 10 . 3 .1964 O : 1 
Ziraat YüksekMülı 

Teşkilatın Adı ve bulunduğu vilâyet sayısı 

Diyarbakır Topraksu VII ne i Bölge Müdürlüğü 11 
Urfa Topraksu Ekip Başmühendisliği 4 
Kayseri Topraksu VIII nci Bölge Müdürlüğü 18 
Kırşehir Topraksu Ekip Başmühendisliği • , 3 
Yozgat Topraksu Rkip Başmühendisliği 3 
Erzurum Topraksu IX ncu Bölge Müdürlüğü •'" 15 
Kars Topraksu Ekip Başmühendisliği 3 
Artvin Topraksu Ekip Başmühendisliği 2 
Erzincan Topi'aksu Ekip Başmühendisliği - -r) 
Malatya Topraksu X ncu Bölge Müdürlüğü 4 
Elâzığ Topraksu Ekip Başmühendisliği 4 
Tunceli Topraksu Ekip Başmühendisliği 3 
Samsun Topraksu Xf nci Bölge Müdürlüğü 17 
Amasya Topraksu Ekip Başmühendisliği 6 
Sinop Topraksu Ekip Başmühendisliği 3 
Van Topraksu XII nci Bölge Müdürlüğü 9 
Muş Topraksu Ekip Başmühendisliği 3 
Sivas Topraksu XIH ncü Bölge Müdürlüğü " 11 
Tokat Topi'aksu Ekip Başmühendisliği 2 
Tokat Topraksu Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 2 
Trabzon Topraksu XIV ncü Bölge Müdürlüğü ^ 
(Ti resim Topraksu Eki]) Başmühendisliği '• 
Eskişehir Topraksu XV nci Bölge Müdürlüğü 13 
Eskişehir Topraksu Araştırına Enstitüsü Müdürlüğü 8 
Afyon Topraksu Ekip Başmühendisliği 5 
Bursa Topraklı XVI nci Bölge Müdürlüğü 9 
Balıkesir Topraksu Eki]) Başmühendisliği u" 
(Çanakkale Topraksu Ekip Başmühendisliği 3 
Kocaeli Topraksu Ekip Başmühendisliği '• 
Sakarya Topraksu Ekip Başmühendisliği ;) 

Pamuk işleri Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtında çalışan yüksek ziraat mühendisleri 
Adedi listesi 

Daire veya mıüeısiseisesi %• Yük. M'ülı. adedi 

Merkezde " 
Adana Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü 
(Karataş ilçesinde) 1° 
Nazilli Bötlige Zirai AmıştnııiLa Enstitüsü 8 

İzmir Ege Bölgesi Pamuk İşleri Teknik Müfettişliğinde 2 
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T. Zirai Donatım Kurumu Merkez ve iller teşkilâtında çalışan ziraat yüksek 

mühendisleri yer ve adedleri 

Görev yerled Z. Y. M. Adeti 

Ankara (Genel Mxl liilk) 
» (TogMlâlt) 

Sa'mısun 
Istkenldercm -
Emimin 
Malatya (Halen Sivas'ta vazifeli) 
Eskişehir 
Adana 
İstanbul 
İzmir 
Kayseri (Halen Muş'ta vazifeli)-
Konya 
Manisa 
Amasya 
Antalya 

• 

14 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

34 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü merkez ve işletmelerinde çalışan 

ziraat yüksek mühendisi ve veterinerlerin 

(Buılıınid'uğiu y&r 

Morfeöz 
Acıpayam 
Alpaslan 
AUtınıova 
Balâ 
üeylânıpınarı 
Oiıçeikldağı 
Dalaman 
(leLemien 
GMöyülk 
(Kizlü 
Fktaiy 
İğdır 
Kîaçaş 
KonuMar 
MalIya 
Ptoüaltlı 
'IHıran^giıller 
imrikigellldil 
Ulaiş 
Yalavta 
A^ölytf 

Bağıla olduğu ilıçe 

Anlkara 
Acıpayam 
Muş 
Kadınhan 
Balâ 
Viranşehir 
Yerköy 
Köyceğiz 
Samsun 
Amasya 
Sarayönü 
"Reyhanlı 
İğdır. 
Aksaray - Niğde 
Sarayönü 
Kırşehir 
Polatlı 
Dörtyol 
Lüleburgaz 
Sivas 
Yalova 
Ankara 

Z. Y. Müh. 
Aded 

32 
2 
2 
5 
1 
o o 
2 
2 
2 

— 
4 
2 
2 

— 
— 

3 
2 

— 
o 

— 
2 
3 

VeStıenineı* 
Adeid 

1 
- 1 Ek 

1 Ek 
1 + 

— 
_ 
— 
1 Ek 
1 Ek 
1 Ek 
1 + 

— 
1 Ele 
I Ek 

—• 
1 + 

— 
— 

1 Ek 
1 Ek 
1 Ek 

— 

71 14 

Not: işaretli olanlar ek görevlidir. 
1963 yılında işletmelerimizde salgın ve parazit er hayvan hastalıkları ile bitkisel hastalıklar za

manında yapılan sistematik, muayeneler, aşdamalar, mücadeleler neticesi zuhur etmemiştir. 
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Zirai Mücadele Genel Müdürlüğü 

1. İskenderun kazasında bir ziraat yüksek mühendisi meveudolup diğer kazalarımızda yoktur. 
2. Vilâyet merkezlerinde vazifeli ziraat yüksek mühendisi sayısı aşağıya çıkarılmıştır. 

Ankara 
Adana 
Aydın 
Aiyon 
Artvin 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzincan 
.'Erzurum 
(laziantep 
İçel 
istanbul. 
İzmir 
Kocaeli 
Ivonya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğda 
Banısın ı 
Tokat 
Tunceli 
iJrt'a, 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

Yekûn : 

91 
18 

4 
2 
1 
2 
(i 

12 
3 

a 
4 
2 
1. 

29 
54 

1 
(i 
9 

2 
1 
1 
1 
2 

15 
1 
2 
2 
1 
1 
8 

273 

3. Yurdumuzun muhtelif bölgelerinde yetiştirilen çeşitli ziraat mahsûllerine arız olan ha
şere, hastalık, parazit bitkileri, muzır hayvan ve yabancı otların bir yılda iras edebileceği za
rar miktarının; yapılan bir hesaba göre 4, başka bir hesaba göre de 6 milyar lira civarında 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Haşere, hastalık, parazit bitkileri, muzır hayvan ve yabancı otlara karşı her sene yapılan 
100 ü mütecaviz mücadele sayesinde bu zarann. yansı veya asgari olarak üçte biıi öıılen-
mvktv; İMI. suretle 1, S - 2 milyar lira değerindeki ziraat mahsulü heder olmaktan kurtarılarak 
millî ekonomiye hizmet edilmektedir. 
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İ963 yılında Veteriner Teşkilâtınca tesbit edilen hayvan hastalıklarından 

Ölümlerden : 

(Şarbon, Şap, Barbon, Yanıkara, Çiçek, Keçieiğerağrısı, Ruam, Broceİloz, 
Bradzo, îkter, Agalaksi, Newcastle, Uyuz, Kılkurdu, Piroplazmosis, Distomatosis 
olan 58 599 hayvan) 

B) Hayvanlarda hastalıklardan ileri gelme ölümler dışında et, süt, yapağı, 
yumurta ve iş. gücünde meydana gelen verim düşüklüğünden : 

I - Şap hastalığında 
II - Paraziter hastalıklarda 
III - Brucelbsisli hayvanlarda (düşük neticesi yavruların ölümü, kısırlık ne

ticesi süt verimin düşüklüğü sebebiyle) 
IV - Bu üç hastalık dışında, diğer hastalıklarla, özellikle beslenme ve yetiştir

me hastalıklarından meydana gelen maddi zararlar 
C) Mezbahalarda hastalıklı olduklarından imha edilen lıayvan mahsullerinden 

meydana gelen maddi zarar 

Toplanı 

T. L. 

25 000 000 

514 669 750 
1 100 000 000 

500 000 000 

1 000 000 000 

2 668 477 

3 142 337 750 

Vilâyeti 

Vilâyet merkezlerinde bulunan veteriner hekimler 

Vet. Vilâyeti Vet. 

Ankara 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Antalya 
Artvin 
Adana 
Adıyaman 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzurum 
Erzincan 

53 
5 
3 
3 
6 
2 
4 
2 
4 

10 
2 
4 
3 
2 
3 

10 
* 4 

3 
3 
5 
3 
5 
4 
4 
2 

Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
tçel 
İsparta 
İzmir 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kırşehir 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 

- Muğla 
Muş 
Nevşehir 

8 
3 
2 
0 

1 
2 
8 
4 

10 
18 
5 
3 
6 
3 
3 
6 
1 
4 
3 
5 
3 
2 
3 
2 
1 
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Vilâyeti 

Niğde 
Ordu 
Bize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 

Vet. 

3 
2 
3 
5 
4 
2 
2 
4 
2 

Vilâyeti 

Tokat 
Tunceli 
Trabzon 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

Vet. 

2 
2 
9 

4 
2 
3 
2 
4 

Not: Ankara Merkez veterinerlerine, ihtisasta bıdun-a-n veteriner hekimler de dâhil edilmiştir. 
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Ankara 
Kalecik 
Keskin 
Güdül 
Çamlıdere 
Sulakyurt 

Afyon 
İnsaniye 
Sultandağ 
Dazkırı 

Ağn 
Eleşkirt 
Diyadin 
Hamur 
Taşlıçay 
Tutak 

Amasya 
Göynücek 
Suluova 
Taşova 

Antalya 
Kumluca 
Gündoğmuş 
Gazipaşa 
Kaş 
Finike 

Artvin 
Borçka 
Şavşat 
Yusufeli 
Arhavi 

Adana 
Bahçe 
Feke 
Karaisalı 
Kozan 
Saimbeyli 
Pozantı 
Karataş 
Mağara 
Yumurtalık 

Adıyaman 
Çelikhan 
Samsat 
Gerger 
Gölbaşı 

Aydın 
Bozdoğan 

0. Senatosu B : 49 10.3.1964 0 
Veterineri olmıyan ilçeler 

Koçarlı 
Karacasu 
Kuşadası 
Sultanhisar 

Balıkesir 
Dursunbey 
Kepsut 
İvrindi 
Havran 

Bilecik 
Göl pazarı 
Osmaneli 

Bingöl 
Genç 
Kığı 
Solhan 

Bitlis 
Adileevnz 
Hizan 
Mutki 

Bolu 
Gerede 
Kıbrısçık 
Mudurnu 
Mengen 
Seben 
Yığılca 

Burdur 
Tefenni 
Ağlasun 

Bursa 
İznik • 
Orhaneli 
Keleş 

Çanakkale 
Ayvacık 
Bozcaada 
(>n 
Eeabat 
İmroz 
Lapseki 

Çankırı 
Çerkeş 
Eskipazar 
Kurşunlu 
Şabanözü 
Ovacık 
Yapraklı 

Orta 
Eldiven 

Çorum 
Alaca 
Bayat 
Osmancık 
Ortaköy 
Kargı 

Denizli 
Buldan 
Çardak 
Kale 
Güney 
Gam eli 

Diyarbakır 
Bismil 
Çüngüş 
Çermik 
Çınar 
Eğil - Dicle 
Kulp 
Lice 
Hani 
Hazro 

Edirne 
Lalapaşa 
Meriç 
Enez 

Elâzığ 
Baskil 
ICarakoçan 
Keban 
Ağın 
Palu 
Maden 
Sivrice 

Erzincan 
Kemah 
Kemaliye 
fhç 
Refahiye 
Tercan 
Çayırlı 

Erzurum 
İspir 
Karayazı 
Yarman 
Şenkaya 

:1 

Tortum 
Çat 
Tekman 
Olur 

Eskişehir 
San cakaya 

Gaziantep 
Oğuzeli 
Araban 
Yavuzeli 

Giresun 
Alucra 
Bulancak 
Keşap 
Dereli 
Görele 
Espiye 
Gümiişane 
Şiran 
Toğrul 

Hakkâri 
Şemdinli 
Yüksekova 
Ulude re 
Çukurca 

Hatay 
Altınözü 
Dörtyol 
Hassa 
Reyhanlı 
Samandağ 

îçel 
Anamur 
Gülnar 
Mut, 

îsparta 
Eğridir 
Keçiborlu 
Sütçüler 
Şarkikaraağaç 
Uluborlu 
Gelende ist 

izmir 
Foça 
Karaburun 
Kemalpaşa 
Kiraz 
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İstanbul 
Adalar 
Beşiktaş 
Zeytinburnu 

Kars 
Arpaçay 
Göle 
İğdır 
Kağızman 
Hanak 
Tuzluca 
Posof 
Digor 
Selim 
Susuz 
Aralık ' 

Kastamonu 
Araç 
Pozkurt 
Cide 
Daday 
1 h'vrekâm 
Oatal zeytin 
Küre 

Kayseri 
Bünyan 
İncesu 
S a m 
Yeşilhisar 
Tomarza 
Yahyalı 
Doğanhisar 
Felahiye 

Kırklareli 
Demirköy 
Pmarhisar 
Kofcaz 

Kocaeli 
Kaynarca 

Konya 
Ermenek 
Hadım 
Kadmhan 
Kulu 
Doğanhisar 
S ar ay önü 

Kırşehir 
Mucur 

0. Senatosu B 
Kaman 
Oieekdağ 

Kütahya 
Altıntaş 
Pimet 
Domaniç 

Malatya 
Akçadağ 
Arapkir 
Arguvan 
Darende 
Doğanşehir 
Hekimhan 
Pütürge 
Yeşilyurt 

Manisa 
Demirci 
Saruhanh 
Selendi 
Sarıgöl 

Maraş 
A l'şin 
T ürk oğlu 

Mardin 
Gercüş 
İdil 
Silopi 
Mazıdağı 
Ömerli 
Savur 

Muğtla 
Bodrum 
Datça, 
Fethiye 
Yatağan 
TTla 

Muş 
Bulanık 

Nevşehir 
Gülşehir 
Ürgüp 
Kozaklı 
Derinkuyu 

Niğde 
Ortaköy 
Ulukışla 
Çamardı 

:49 10. 3.1964 
Ordu 

Gölköy 
Korgaıı 
Mesudiye 
Aybastı 
Akkuş 
Ulubey 
Kumru 

Rize 
Kalkandere 
Güneyce 
Pazar 
İkizde re 
Ardeşen 
Fındıklı 
On mi ıh em şii). 

Samsun 
Alaçam 
1 lavza, 
Ladik 

Kava K 
Terme 

Siirt 
Baykan 
Beşiri. 
lînılı 
Kozluk 
Pervari 
Sason 
t-jirnak 
Şirvan 

Sinop 
Türkeli 
derze 
M e l e k 
Durağan 

Sivas 
Divriği 
Gemerek 
Gürün 
Hafik 
İmranlı 
Koyulhisar 
Suşehri 
Yıldızeli 

Tekirda 
Şarköy 
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Tokat 

Artova 
Erba 
Niksar 
Reşadiye 

Tunceli 
(Jcmişgezek 
Hozat 
Mazgirt 
Nazimiye 
Ovacık 
Pertek 
Pülümür 

Trabzon 
Akçaabat 
Maçka 
A rain. 
Of 
Yumra, 
Sürmene 
Vakfıkebir 
Çaykara, 
Araklı 
T on ya 

Urfa 
Bozova 
Hilvan 
Halfeti 

Uşak 

Van 

Karalı al lı 
Sivaslı 
Ulubey 

Başkale 
Çatak 
Gevaş 
Gürpınar 
Özalp 

Yozgat 
Çayıralan 
Oekerek 
Sorgun 
Sarıkaya 

Zonguldak 
Kurucaşile 
Eflani 
Safranbolu 
Ulus 
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Veteriner Genel Müdürlüğü müesseseler teşkilâtında çalışan elemanlar 

Müessese adı 

Adana Hayvan Hastanesi 
Aydın Hayvan Hastanesi 
Kskişehi r 
Konya Hayvan Hastanesi 
Van Hayvan Hastanesi 
Erzurum Hayvan Hastanesi 
Çanakkale Hayvan Hastanesi 
Gaziantep Hayvan Hastanesi 
Eskişehir Merkez Aygır Deposu 
İlıca Aygır Deposu 
Samsun Karadeniz Aygır Deposu 
Sivas Tlzunyayla Aygır Deposu 
Etlik Malzeme Deposu 
Van Erciş Air nülere Harası 
(.'ii'teler Harası 
Adana ('eyhan Çukurova Harası 
Kursa Karaca »ey Harası 
Konya T Taraşı 
Kara köy Ha IT-sı 
Sııltansuyu Harası (Malatya) 
Boztepe tn ekli an esi 
(Jöle İnekhanesi 
Hafik fnekhanesi 
İnanlı "inekhanesi 
Kazova İnekhanesi 
Kıımkale inekhanesi 
Maraş İnekhanesi 
Sakarya fnekhanesi 
Bandırma Merinos Teşkilâtı 
Selimiye Sağlık Memurları Okulu 
Bursa Veteriner Bölge' Lâboratuvarı 
Bursa Veteriner Bölge Yapağı Lfıboratuvarı 
Denizli Veteeriner Bölge Lâboratuvarı 
Samsun Veteriner Bölge Lâboratuvarı 
Ankara Lalahan Zootekni ve Araştırma Enstitüsü 
Diyarbakır Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü 
Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve Sereloji Enstitüsü 
Pendik Veteriner Bakteriyoloji ve Sereloji Enstitüsü 
Elâzığ Viroloji Enstitüsü 
Konya Aşı ve Serum Enstitüsü 
İzmir Bornova Vet. Kont. ve Arşt. Enst. 
Merkez Teknik elemanları (ön. Md. lükte) 
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1. 564 kabada ziraat yü'kseik -mühendisi yoktur. 

6 -kaızasdia ziraıat yüksek 'mühendisi vardır. 
2. 'Tarım Bakanlığı Ziraaıt İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilât unda çalışan 

ziraat yüksek mühendislerini gösterir liste. 

Vi'l%etin -adı 

Merkez (Ziraat İş. Genel Müdürlüğü) 
Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara. 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
»iblis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarı!.»âk ir 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
E.-Jkişdür 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Teknik ziraat teşkiılıâıtuı- Müesseselerdeki 
daiki Z. V. Müh. Z. Y. Müh. 

Aded İlçede Aded 

4 
2 
1 
1 
3 
8 
7 
4 
8 
7 
1 
2 

2 
4 
9 
7 
3 
2 
5 
4 
5 
ti 
3 

10 
o 
«i 

7 
3 
2 

8 
4 
7 

10 
14 

6 
3 
4 
3 
1. 

Yenimahalle 1 

Yenice 1 

Kilis 1 

Kiran i 

101 
19 

4 
62 
24 

yekûn 

101 

i 

70 

10 
.1 

o .) 

28 

1 
•> 
1» 

4. 
• > 

.» 
7 
13 
6 
7 

2 
8 
2 
46 
48 

1. 

o 
2 

5 
4 
37 
7 
o o 

8 
S 
8 
8 
10 
10 
16 
13 
10 

10 
12 
9 
56 
42 
6 
4 4 
3 
1 
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Teknik ziraat teşlrilâıtm- Müesseselerdeki 

Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Afalatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Xiğ<le 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Sakarya 
Siirt 
Sinop 
•Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tu ııeeli 
TVfa 
l 'sak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

Vilâyetin •adı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

daiki 
Aded 

4 
7 
Ü 
4 

11 
o o 
1 
1 
4 
o o 
4 
4 
1 
4 
3 
3 
4 
4 
• > <> 

8 
4 
1 
4 
1 
5 

b 

Z. Y. Müh. 
liçede 

Had mı 1 

Z. Y. Müh. 
Aded 

r> 

1. 
11 
12 

l 
1 
3 
1 
4 
9 
7 

'} 

1 
o 

r> 

I 

ı>&-H 



O. Senatosu B : 49 10 
İlkokul öğretmenleri ödeneği kanunu tasarısının 1 

3.1964 0 : 1 
nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Hlkreoı Acuner 
Refet Aksoyoglu 
Vehbi Ersü 
Suphi. .Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin. özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
İv asim Hancıoğlu 
Celâl Tcviik Karasa
ban 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA. 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 123 

Kabul edenler : 116 
Heddedenler : 7 

Çekinse rler : () 
Oya katümıyanlar : 57 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Ha t HU i Oğvızbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BlTLÎS 
Cevdet G-eboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Oağlayangil 
Baki (lüzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Al A ed din Çetin 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Pİurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

. GİRESUN 
Mehmet tzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adal t 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlıı 
Ethem Menemeneioğlu 
liifat Öztlirkçine 
Özel Şahin giray 
Sabahattin Tanınan 
Bere Turan 

IZMtR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Çöle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nus ret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci. Arı 

KOCAELİ 
Kil'at Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çtınıralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Balıallln Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Kei'ik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
T. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet dener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

I RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 

SİİRT 
Lâtif Aykut 
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SİNOP 

Suphi Batur 

SİVAS 
RiJiat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyleme/oğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betdl 

TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

URFA 
Esat Mahmut Kara kurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik Inei 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Aıtus 

Hasan Atakan 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergim 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Ragıp Ün er 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
E m en ali ah Çelebi 
Mehmet Özgün#s 

[Reddedenler] 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 

TRABZON 
Şevket Buladoglu 

VAN 
Faruk Işık 

TABU ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Mehmet Şükran özkaya 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON. KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet O m ay 
(B.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİNGÖL 
S;ıl)ri Tor-£uoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 

[Oya kahlmıyanlar] 
İZMİR 

İzzet Biran d 
Enis Kansu 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (li.) 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NIGDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu (İ.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem al ettin Bulak 

Corum 

ülskişeiıir 

Hakkâri 

[Açık Uy elikler] 
1 istanbul 

Samsun 

Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SlVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasi'i Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşku noğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Nevzat Scngel 
Âdil ünlü 

Yekûn 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

KIRKDOKUZUNCU BİRLEŞİM 

10 . 3 . 1964 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Ölüm cezasına hükümlü Cafer Güler 

ve Zeki Özalp taraf mdan vâki karar tashihi iste
minin incelenmesi için adı geçenlere ait mahkû
miyet dosyasının iadesi hususunda Başbakanlık 
tezkeresi (1/394; 3/296) 

2. — Genel Kurul toplantısına birbiri ardın
ca üç ve daha fazla birleşime katılmıyan Sayın 
Rahmi Arıkan hakkında İçtüzüğün 148 nci mad
desinin tatbiki. 

3. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Mehmet Özgüneş'in, Türk ekonomisinin bugün
kü durumuna dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/243) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — İlkokul öğretmenleri ödeneği kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
î/601, C. Senatosu 1/393) (S. Sayısı : 413) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 3 .1964] 

B - TÜZÜK GEREĞÎNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLEN İŞLER 

1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 
sayılı Kanunla muaddel 455 nci maddesiyle 2275 
ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun 

teklifinin Millet Meclisince reddolunan. metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/516, C. Sena
tosu 2/119) (S. Sayısı : 410) [Dağıtma tarihi : 
29 . 2 . 1964] 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan'ın, bir kısım suçluların cezalarının de
ğiştirilmesi ve azaltılması ve Cumhuriyet Sena
tosu İzmir Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım suç
luların cezalarının değiştirilmesi ve azaltılması 
hakkındaki kanun tekliflerinin Millet Meclisin
ce reddolunan metinleri ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 2/606, 2/607; C. Senatosu 2/121) (S. 
Sayısı : 421) [Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Geçici komis
yonları raporları. (M. Meclisi 1/462; C. Senato
su 1/524) (S. Sayısı : 414) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1964] 

2. — Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/660, C. Senatosu 
1/383) (S. Sayısı : 415) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] 

3. — Kadir Ceylan hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/745, C. Senatosu 1/385) 
(S. Sayısı : 416) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1964] 

(Devamı arkada) 



4. — Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/304, C. Senatosu 
1/353) (S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] 

5. — Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi 3/542, (C. Sena
tosu 1/354) (S. Sayısı 418) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] 

6. — Bayram Albayrak hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/438, C. Sena

tosu 1/384) (S. Sayısı : 419) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1964] 

7. — Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/671; C. Senatosu 
1/386) (S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1964] 

8. — Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi 
Gürcan'ın, ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
ve Erol Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yeri
ne getirilmemesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Talât Ay
demir ve Fethi Gürcan haklarındaki ölüm ceza
larının yerine getirilmesine ve Osman Deniz ile 
Erol Dinçer haklarındaki ölüm cezalarının ye
rine getirilmemesine dair Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (S. Sayısı : 422) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 3 .1964] 



Dönem : 1 / O f 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 İ I 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan'ın, bir kı
sım suçluların cezalarının değiştirilmesi ve azaltılması 
ve C. Senotosu İzmir Üyesi Enis Kansunun, bir kısım 
suçluların cezalarının değiştirilmesi ve azaltılması 
hakkındaki kanun tekliflerinin M. Meclisince reddolunan 
metinleri ve C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

raporları (M. M. 2 /606 ,607 , C. S. 2/121) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 558 - 559) 

Millet Meclisi 
(lenel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 30 . 1 . 1964 
Üaui : 73*2-41751 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Urkovan'ın, bir kısım suçluların cezalarının değiştirilmesi 
ve azaltılması ve Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Enis Kansu'nun. bir kısım suçluların eczaları
nın değiştirilmesi ve azaltılması hakkındaki kanun tekliflerinin reddine dair olup, Millet Meclisinin 
2b . 1 . 1964 tarihli 42 nci Birleşiminde birleştirilerek görüşülen ve açık oy ile kabul edilen Adalet 
Komisyonu raporları ve teklif dosyaları ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Fuad S irmen 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklifler 27 . 11 . 1963 tarihinde Başkaıihkca komisyona havale edilmiş ve (lenel Kuru
lun 28 . 1 . 1961 tarihli 42 nci Birleşiminde gör asal erek reddedilmişlerdir. (Millet Meclisi S. Hayda
rı : 558, 559) 

Millet Meclisinin kabul ettiği rapor 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No: 2/607 
Karar No: 11 

Yüksek Başkanlığa 

İzmir Senatörü Enis Kansu tarafından 20 . 1 1 . 1963 tarihinde Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına verilen ve 27.11.1963 tarihinde Komisyonumuza havale edilen bir kısım suçluların cezalarının 
değiştirilmesi ve azaltılması hakkındaki kanun teklifi ve dosyası Hükümet temsilcileri de hazır 
olduğu halde Komisyonumuzda yapılan müzakere sonunda : 

Hükümet temsilcileri teklifin reddini talebctnıiş, teklif sahibi 20 - 21 Mayıs 1963 olayından dola-



yi suçlu görülerek haklarında ölüm cezası verilmiş olanların ölüm cezaları 24 yıla ve .1 nci maddede 
yazılı olaydan dolayı türlü hapis cezaları ile mahkûm edilmiş olanların hapis cezaları 2/3 nisbetinde 
indirilmesini istemiş olup yapılan müzakereler sonunda memleketin içinde bulunduğu sosyal şartlar 
nazara alınarak böyle bir teklifin kabul olunmamasına ve durumun Millet Meclisi Başkanlığına arz 
edilmesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Axh 

t : 

alet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

/ . H. Tekinel 

Çorum 
F. Küreli 

Zonguldak 
S. Konak 

Başkanvekili 
Kars 

K. Kaya 

Çanakkale 
B. Arat 

Bu Kanun Sözcüsü 
Kayseri 

M. Göker 

İzmir 
M. Uyar 

Kâtip 
Mardin 

T. Oğuz 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Özek 

Elâzığ 
N. Güray 

Millet Meclisinin kabul ettiği rapor 

Millet Meclesi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/606 
Karar No. : 42 

15 .1 . İ964 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemâl Erkovan tarafından 1 numaralı. Mamak Sıkıyönetim mah
kemesince haklarında ölüm cezası verilen mahkûmların cezalarının müebbet hapse tahviline müte
dair özel af kanunu teklifi 21 . 1.1. . 1963 tarihinde Başkanlığa verilmiş ve 27 . 1.1 . 1903 tarihinde 
Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Komisyonda, Hükümet temsilcileri de lıazu* olduğu halde 
yapılan müzakere sonunda : 

Hükümet temsilcileri teklifin reddini talebetmiş, teklif sahibi; Talât Aydemir, Fethi Gürcan, 
Osman Deniz ve Erol Dinecr hakkında verilen ölüm cezalarının mübbet hapse tahvilini ileri sür
müştür. Komisyon müzakereleri sonunda memleketin içinde bulunduğu sosyal şartlar karşısında böy
le bir affın zaruretine inanmadığı neticesine varılmış olmakla teklif sahibinin 
teklifinin tümünün reddine kanaat getirilmiş ve bu hususun Yüksek Meclise 
mistir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet 

1 

gerekçe ve kanun 
rzına karar veril-

Komisyonu Bask, 
İstanbul 

//. Tekinel 

Çorum 
F. Küreli 

anı 

Söz 

Başkanvekili 
Kars 

K. Kaya 

Çanakkale 
B. Arat 

İzmir 
hakkım mahfuzdur. 

K. Özek 

Bu Kanun Sözcüsü 
Kay sev i 

M. Göker 

İzmir 
M. Uyar 

Elâzığ 
N. Güray 

Kâtip 
Mardin 

T. Oğuz 

Zonguldak 
S. Konak 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 4 . 9 . 1964 

Esas No. : 2/121 
Karar No. : 87 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meeilisi (lenel Kurulunun 28 Ocak 1904 tarihli 42 ne i Birleşiminde, Ankara Milletvekili 

Mustafa Kemal Erkovan'ın, bir kısım suçluların cezalarının değiştirilmesi ve azaltılmasına dair 
kanun teklifi ile birleştirilerek görüşülen ve açık oy ile reddi kararlaştırılan Cumhuriyet Senatosu 
îzmir Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım suçluların cezalarının değiştirilmesi ve azaltılması hakkın
daki kanını teklifi ve teklifin reddine esas, Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu, Millet Meclisi 
Başkanlığının 30 Ocak 1904 tarihli ve 7382-41751 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına tevdi olunmakla, Komisyonumuzun 4 Mart 1964 tarihli Birleşiminde Hükümet? adına Adalet 
Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım suçluların ceza
larının değiştirilmesi ve azaltılması hakkındaki kanun teklifinin reddine dair Millet Meclisi Ka
rarını uygun görmüş ve kanun teklifinin reddini kabul etmiştir. 

Ceııel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü 
Aydın _ Tokat 

Söz hakkım saklıdır. Z. Bciil A 
0. Saitıi Sarıc/ölliı 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muhalifim .î. A Hu s 

Söz hakkım saklıdır. 
.1/. Aiakb-

Konya Sivas 
M. Ohuz Cekinserim 

Katip 
Kastamonu 
. Nusret Tuna 

Aydın 
F. Turhangil 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

Söz hakkım saklıdır 
K. Kaplan 

Erzurum 
İV. Pasinli 

Tekirdağ 
8. Üren 

I?, örten 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
C ma Jnıı iye t Sena tos u 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 4 . 3 . 1964 
Esas No. : 2/121 
Karar No. : 88 

Yüksek Başkanlığa 

Milk't Meclisi Oenel Kurulunun 28 Ocak .1904 tarihli 42 nci Birleşiminde Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi Enis Kansu'nun, bir kısım suçluların cezalarının değiştirilmesi ve» azaltılması hakkın
daki kanun teklifi ile birleştirilerek görüşülen ve açık oy ile reddi kararlaştırılan Ankara Milletve
kili Muslafa Kemal Erkovan'ın; Bir kısım suçluların cezalarının değiştirilmesi ve azaltılması hak
kındaki kanun teklifi ve teklifin reddine esas Millet Meclisi, Adalet Komisyonu raporu, Millet 
Meclisi Başkanlığının 30 Ocak 1904 tarihli ve 7382 - 41751 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına tevdi olunmakla Komisyonumuzun, 4 Mart 1904 tarihli Birleşiminde Hükümet adına 
Adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 
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Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan'ın, bir kısım suçluların cezalarının değiştirilmesi ve 

azaltılması hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince alman ret kararı üzerinde gerekli gö
rüşmeler yapıldı. Oylamaya başvuruldu. Sözü edilen ret kararının çoğunlukla reddolunduğu 
anlaşıldı. 

Bundan sonra. Mustafa Kemal Brkovan tarafından yapılan kanun teklifinin görüşülmesine baş
lanıldı. 

Üyelerden 'Fikret Turhangil kanun teklifinin başlığının; Osman Deniz ve Erol Dinçer'e lıasre-
dilmesini teklif etti. Bu teklifin, yapılan oylama sonunda çoğunlukla reddolunduğu anlaşıldı. 

Daha sonra, kanun teklifinin 1 nci maddesinin görüşülmesine başlanıldı. Üyelerden Fikret Tıır
hangil; 1 nci maddeden Talât Aydemir ve Fethi Gürcan adlarının çıkarılmasını ve 1 nci maddede 
Osman Deniz ve Erol Dinçer adlarının muhafaza edilmesini teklif eden bir önerge verdi. Bu öner
genin de, yapılan oylama sonunda çoğunlukla reddolunduğu anlaşıldı. 

Bu oylamadan sonra, kanun teklifinin 1 nci maddesi oya sunuldu, çoğunlukla reddolunduğu 
anlaşıldı. 

Hâsıl olan bu sonuçlara göre kanun teklifinin mütaakıp maddelerinin görüşülmesine lüzum ve 
imkân kalmadı. 

Cumhuriyet Senatosu (îenel Kurulunun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

Söz hakkım saklıdır 
(). Serim Sarıgöllü 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

Söz hakkını saklıdır 
M. Ataklı 

Sözcü 
Tokat 

Z. Betil 

Kâtip 
Kastamonu 

Söz hakkım saklıdır 
A. N. Tuva 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Aydın 
Â. Artus Söz hakkım saklıdır 

F. Tıırhangil 

Konya 
Söz hakkını saklıdır 

M. Ohnz 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

Söz hakkım sakinin 
K. Kaplan 

Erzurum 
N. Pasinli 

Sivas Tekirdağ 
Muhalifim Söz hakkım saklıdır 

R. öçten S. Üren 
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Dönem 1 / t i 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 Z Z 

Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi Gürcan'ın Ölüm 
cezalarının yerine getirilmesine ve Erol Dinçer hakkın
daki ölüm cezasının yerine getirilmemesine dair kanun 
tasarısının M. Meclisince kabul olunan metni ve Talât 
Aydemir ve Fethi Gürcan haklarındaki ölüm cezalarının 
yerine getirilmesine ve Osman Deniz ile Erol Dinçer 
haklarındaki ölüm cezalarının yerine getirilmemesine 
dair C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(M. M. 3/740 C. S. 1/382) 

(Not : M". Meclisi S. Sayısı : 560) 

Mil!e I M'vlüi 
Genel tiekr< terliği 

KeınunUtr Müdürlüğü 7 . 2 . 1964 
ti ayı : 735 î-i '336 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 4 . 2 . 1964 tarihli 47 ne i Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edilen, 
Talât Aydemir, Osman Deniz ve. Fethi Gürcan'ın ölüm eczalarının yerine getirilmesine ve Erol 
Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmemesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

»Savcılarımla 
flııad. tiirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : İhı teman 13 .11. 19(13 tarikinde Başkeınttkca komisyona havhde edilmiş ve Genel Kuru
lun 28 . 1 . 1964 ve 4 . 2 . 1964 tarihli 42 ve 47 ne i birleşimlerinde görüşülerek keıbıd edilmiştir. 
(Millet Malisi S. Kayısı : 560) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Gumh ariyet S en ah/su 

Anayasa ve Adalet Komisyonu. - 4.3. 1964 
Esas No: 1/382 
Karar No: 86 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 4 Şubat 1964 tarihli 47 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi Gürcan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
ve Erol 1') in cer hakkındaki ölüm cezasının yerine gel iril memesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi 



Başkanlığının 7 Şubat 1964 tarihli ve 7851 -41836 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
na tevdi olunmakla, Komisyonumuzun 4 Mart 1964 tarihli Birleşiminde; Hükümet adına Adalet Ba
kanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Ankara. Sıkıyönetim Komutanlığı Karargâhı 1 numaralı Askerî Mahkemesi tarafından her 4 sanı
ğın ölüm cezasına mahkûm edildiği, işbu kararın Askerî Yargıtay Birinci Dairesi tarafından tetkiki 
sonunda sanık Talât Aydemir ile Fethi Gürcan haklarındaki ölüm cezasını ittifakla, Erol Dinçer hakkın
daki kararı, Başkanın, Osman Deniz hakkındaki kararı dar Başkan ile bir üyenin muhalefeti ile ekse
riyetle tasdik eylediği »'örüldüğünden, sanıkların harekâtından evvelki ve harekât günündeki durumları 
da nazara alınarak, mahkûmiyet kararları ittifakla tasdik olunan Talât Aydemir ve Fethi Gürcan hak
larındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine Yüksek Hâkimler tarafından suçluluk dereceleri bakımın
dan haklarında şüphe izhar edilen Osman Deniz ile "10rol Dinçer haklarında şahsi durumları, cezanın 
mahiyeti ve ileride telâfisinin imkânsız oluşu nazara alınarak ölüm eczasının yerine getirilme
mesine, Anayasanın. 64 ncü maddesi gereğince ekseriyetle karar verilmiş, Millet Meclisinden gelen 
metnin başlığı ve birinci maddesi buna göre değiştirilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

Talât; Aydemir hakkındaki ka
rarda cekinserim. Fethi Gürcan 
hakkındaki kararda cekinserim 

O. Saim Sarıgöllü 

Sözcü 
Tokat 

Osman Deniz hakkındaki kara
ra muhalifim. Erol Dinçer 
hakkkmdaki karara muhalifim 

Z. Ti etil 

Bu Kanunda Sözcü 
Kâtip 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Tabiî Üye 
Talât Aydemir hakkındaki kara
ra muhalifim. Fethi Gürcan hak
kındaki karara muhalifim. Söz 

hakkım saklıdır 
K. Kaplan 

Tabiî Üye 
Talât Aydemir hakkındaki hak
kındaki karara muhalifim. Fet
hi Gürcan hakkındaki karara 
muhalifim. Söz hakkım sak

lıdır 
M. Maldı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Osman Deniz ve Erol Dinçer hak
larındaki cezanın da yerine geti

rilmesi oyundayım 
Â. Artus 

Aydın 
Turhangü 

Erzurum 
Osman Deniz hakkındaki kara
ra muhalifim. Erol Dinçer hak

kındaki karara muhalifim 
N. Pasinli 

Konya 
Talât Aydemir hakkındaki karara 
muhalifim. Fethi Gürcan hakkın

daki karara muhalifim 
M. Ohuz 

Sivas 
Talât Aydemir hakkındaki kara
ra muhalifim. Fethi Gürcan 

hakkındaki karara muhalifim 
R. Öden 

Tekirdağ 
Fethi Gürcan hakkındaki ka

rarda cekinserim 
S. Üren 

Uşak 
Osman Deniz hakkındaki kararda 
cekinserim. Erol Dinçer hakkın
daki karara muhalifim. Söz hak

kım saklıdır 
K. Çoşkunoğlu 

Muhalefet şerhi 

İyi veya kötü hâdiselere insanları yaşadıkları muhitler sevk eder. 22 Şubat bu sebebe isti-
nadetmiştir. 20/21 Mayıs ihtilâl teşebbüsünün .ie dayandığı sebep budur. İhtilâl ortamını yalnız 
Talât Aydemir ve arkadaşları değil, memleketimizin idaresinde direkt ve endirekt rol sahibi bulunan
lar, başta politikacılar olmak üzere, müştereken yaratmış bulunuyoruz. Yurdumuzun menfaatleri 
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ile bağdaşamıyaıı ve asla tasvibetmediğimiz bir olay cereyan etmiştir. Yalnız bu müessif ola
yın yaratılmasında sadece silâha sarılanları sorunlu tutmak âdilâne bir hüküm olamaz. Bu mües 
siı olayda kademeli bir sorumluluğun mevcudiyetini kabul etmemiz gerekir. Biz bunu kabul et
mesek de, tarih kabul edecektir. 

idam cezalan şahıslar için, müebbet ağır hapisten daha az ıstırap vericidir. Buna mukabil 
o şahsın yakınları ve ona bağlı olanlar kin ve intikam hisleri ile cemiyet içerisinde zararlı fa
aliyetleri idame veya bu faaliyetlere alet olmakt n kendilerini kurtaramıyacaklardır. 

Ayrıca, cezanın infazı ile bir ibreti müessire sağlanmasını düşünmek de kanaatimizce mümkün 
değildir. Çünkü idealistler için hiçbir ceza ibreti müessire olamaz. 

Kısaca arz ettiğim bu sebeplerden dolayı Talât aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol 
Dincer haklarındaki idam cezalarının infazının memleketimiz ve milletimiz için sosyal ve poli
tik bakımdan bir fayda sağlamıyacağma, bilâkis zararları olacağına inanıyorum. 

Bu inancıma »Senatonun mümtaz üyelerinin de iştirak edeceğini ümit ve idam hükümlerini 
kaldıracağını temenni ediyorum. 

Mucip Ataklı 
Tabiî fiye 

Muhalefet Şerhi 

Yaşama hürriyeti gibi hürriyetlerin en kutsal ve en dokunulmazı hakkında karar verme anın
dayız. Şüphesiz ki, bu karar üzerine tesir edecek düşünceleri; bu olayın sebepleri ve tekevvün 
tarzı ile cezanın infazı veya infaz edilmemesi halinde muhtemel sonuçları değerlendirerek tesbit 
etmek mümkündür. Bu fikrin ışığında vardığım sonuçlar şöyledir : 

1. Cezaların infazının bir ibreti müessire teşkil edeeeğini iddia ve ispat etmek pek güçtür. 
Tarih ve yaşadığımız devir, aksine delillerle dolu canlı şahittir. Sosyal ahlâk yönünde müessir 
olan bu müessesenin, siyaset yönünde işlemediği bir gerçektir. Açık rejim ve topyekûn kalkınma 
yolunu benimsediğimize göre, bunun bütün icaplariyle uygulanması, ancak zararlı düşünce ve 
faaliyetleri önliyecektir. İbreti müessire fikri hakkında bu kanaate sahibolduğumdan, 

2. 21 Mayıs öncesi siyasi ve idari faaliyet ve davranışların bu olayı önliyecek nitelikte olmadığı
na inandığımdan, 

3. Toplumun gelişmesi yönündeki basiretli ve azimli tutumla, bu zararlı fikir ve davranışların 
kendiliğinden sökülüp atılmakta olduğuna inandığımdan, 

4. İnfazların, uyuyan ve kendiliğinden yok olacak zararlı fikirleri yeniden uyandıracağını 
düşündüğümden, 

5. En kötümser insanlarda bile, iyi tutumla rejim kaderinin iyi yola yöneltildiği hakkında bir 
değer hükmü teşekkül etmiştir. Sıkıntılı intikal devresi için bir kazanç olan bu değer hükümleri
nin muhafaza edilmesinin gerektiğine inandığımdan, 

6. Cezalar infaz edilmezse, aynı fikirde olanların bu kimseler şahsında, istikbale ait bir ümit taşı
yacakları iddia edilmektedir. Kanaatimce, olay sebebi ile şahıslar ve millî menfaatler hesabına 
vâki olan ölçüsüz zarar zihinlerden silinmiyecektir. Bu sebeple de böyle bir iddiayı varit görme
diğimden, 

7. Ordu disiplininin kaderini, bu infazlara, bağlamaktaki düşüncenin «bu alandaki bilgi ve tec
rübelerime dayanarak» isabetine inanmadığımdan, 

8. ölümün bile, yeterli bir ders veremediği bâzı siyasi inanç ve düşüncelere; bütün icapları 
ile tatbik edilecek açık ve dinamik rejimin kendi bünyesindeki tedbirlerle, bizzat çare bulacağına 
inandığımdan, 

9. Olay sırasında, sanıkların bir öldürme kasdı taşıdıklarına dair inandırıcı bir bilgiye sahibola-
madığımdan, 
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İÜ. Devlet kuvvetlerinin, ihtimal derecesi pek az olan, gelecekteki zararlı tiki r ve hareketleri önli-
yecek kudrete sahibolduğuna inandığımdan, 

Bu hareketin mümessilleri olan ve suçları mahkeme kararınca sabit olan sanıklar hakkında 
bir atıfette bulunarak hayatlarının bağıtlanmasını sosyal ve siyasi yarar bakımından uygun gör
mekteyim. liıı sebeple, Osman Deniz ve Erol Dinçcr haklarındaki karara, infaz edilmeme yolunda. 
müspet olarak iştirak ediyorum. Talât Aydemir ve Fethi (Jiircaıı haklarındaki infaz edilme yönün
deki kararlara iştirak etmiyerek yukarıda izah ettiğim sebeplerle muhaliL' kaldım. 

Bu kanaatimde ve kararımda, adalet hissi bakımından bir sakınca görmemekteyim. İler 4 sa
nığın da hayatlarının bağışlanması Yüksek Heyetin atıfet duygularının bir neticesi ve yukarıda 
işaret ettiğim gibi siyasi ve içtimai bünyenin yararına olacaktır. 

Kadri Kaplan, 
Tabiî 'üyc 

MİLLET MECLİSİNİN KABLL LTTİfiİ 
AİLTİN 

Talât Aydemir, Osman Denir: ve Fethi dür çatı
nı ölüm cezalarının yerine getirilmesine ve ti rol 
Dinçer hakkındaki ölüm cezasının yerine getiril

memesine d erir kanun 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay 1 nci Dai
resinin Esas No: 963/2171, Karar No: 963/998 
sayılı ve 31 . 10 . 1963 tarihli ilâmiyle kesinle
şen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı karar
gâhı 1 numaralı Askerî Mahkemesi tarafından 
Esas No: 963/1 Karar No: 963/1 sayılı ve 5 Ey
lül 1963 tarihli hükmü ile Türk Ceza Kanunu
nun 146/1 maddesi hükmünce ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan; 

a) Nüfus ve ilâm kaydına göre Necip Oğlu, 
1333 yılında Söğüt'de, Gülizar'dan doğma, İs
tanbul - Kadıköy Hasanpaşa Fıstıkçı sokağı 
Hane No: 31, Cilt 10, Sayfa No: 138 de kayıt
lı, evli, 2 çocuklu, Ankara Namık Kemal Ma
hallesi Sümer Sokak No: 42/1 de mukim Talât 
Aydemir, (Eemekli Kurmay Albay) 

b) Nüfus ve ilâm. kaydına göre Hasanoğ-
lu, 1338 yılında Halime'den doğma Gebze - Da
rıca - Dağlarbaşı (Bağlarbaşı) nahiyesi nüfu
sunda, Hane No: 24, Cilt No: 16, Sayfa No: 
11 de kayıtlı, evli, üç çocuklu, İstanbul, - Yıl
dız Posta Caddesi No: 38 de oturur Osman 
Deniz, (Emekli Kurmay Yarbay) 

c) Nüfus ve ilâm kaydına göre Mehmet-
oğlu, 1332 yılında Konya Ereğlisi'nde Hali-
me'den doğma, Kütahya Simav kazası Cuma 
Mahallesi Hane No: 225, Cilt No: 191 de kayıt-
li, evli, dört çocuklu Ankara Emekli Subay 
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ANAYASA VL ADALLT KOMİSYONUNUN 
IvAHVL UTTİĞİ METİN 

Talât Aydemir v< ti elli i, (ti Ur can haklarındaki 
olum cezaların nı yerine gel irilmesine re Osman 
Deniz ile Erol Dince r haklarındaki ölüm cezala

rının yerine gel iril meme sin e dair kanun 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay 1 nci Daire
sinin Esas No : 963/2171, Karar No : 963/998 
sayılı ve 31 . 10 . 1963 tarihli ilâmiyle kesinleşen 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Karargâhı 
1 numaralı Askerî Mahkemesi tarafından Esas 
No : 963/1, Karar No : 963/1 sayılı ve 5 Eylül 
1963 tarihli hükmü ile Türk Ceza Kanununun 
146/1 maddesi hükmünce ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan; 

a) Nüfus ve ilâm kaydına göre Necip Oğ
lu, 1333 yılında Söğüt'de, Gülizar'dan doğma, 
İstanbul - Kadıköy Hasanpaşa Fıstıkçı sokağı 
Hane No. 31, Cilt No. 10, Sayfa No. 138 de ka
yıtlı evli, 2 çocuklu, Ankara Namık Kemal ma
hallesi Sümer sokak No. 42/1 de Talât Aydemir, 
(Emekli Kurmay Albay) 

b) Nüfus ve ilâm kaydına göre Hasanoğlu, 
1338 yılında Halime'den doğma Gebze - Darıca -
Dağlarbaşı (Bağlarbaşı) nahiyesi nüfusunda, 
Hane No. 24, Cilt No. 16, Sayfa No. 11 de ka
yıtlı, evli, üç çocuklu, İstanbul - Yıldız Posta 
Caddesi No. 38 de oturur Osman Deniz, (Emekli 
Kurmay Yarbay) 

c) Nüfus ve ilâm kaydına göre Mehmet-
oğlu, 1332 yılında, Konya Ereğlisi'nde Halime'-
den doğma, Kütahya Simav kazası Cuma Ma
hallesi Hane No. 225, Cilt No. 191 de kayıtlı, 
evli, dört çocuklu Ankara Emekli Subay Evleri 
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Evleri 2 nci Cadde No: 23/2 de oturur Fethi 
Gürcan, (Emekli Süvari Binbaşı) 

d) Nüfus ve ilâm kaydına göre İnsanoğlu, 
1932 yılında, (Hüvile) Üvile'den doğma, İstan
bul - Şişli Feriköy mahallesi Parkhane Caddesi, 
Hane No: 8, Cilt No: 10, Sayfa No: 77 de ka
yıtlı Ankara - Kurtuluş Cevher Sokak No: 
20/12 de mukim Erol Dinçer (Emekli Üsteğ
men) 

Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi Gür
can haklarındaki işbu ölüm cezalarının yerine 
getirilmesine ve Erol Dinçer hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmemesine karar veril
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. •— Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 
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2 nci Cadde No. 23/2 de oturur Fethi Gürcan, 
(Emekli Süvari Binbaşı) 

d) Nüfus ve ilâm kaydına göre İhsanoğlu 
1932 yılında (Hüvile) Üvile'den doğma, İstan
bul - Şişli Feriköy mahallesi Parkhane Caddesi, 
Hane No. 8, Cilt No. 10, Sayfa No. 77 de kayıtlı 
Ankara - Kurtuluş Cevher Sokak No. 20/12 de 
mukim Erol Dinçer (Emekli Üsteğmen) 

Talât Aydemir ve Fethi Gürcan haklarında
ki işbu ölüm cezalarının yerine getirilmesine ve 
Osman Deniz ile Erol Dinçer haklarındaki ölüm 
cezalarının yerine getirilmemesine karar veril
miştir. 

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

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

O. Senatosu ( S. Sayısı : 422 ) 




