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Üyesi Hasan Ali Türker ve 9 arkadaşının, 
toplum ve köy kaîlkınmasmda ıtafcibedüe-
cek politika hakkımda bir genel •görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/9) 557:559 
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1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
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bugünkü durumuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/243) 560 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üye
si ıCevıdet Geboloğlu'nun, Bitlis Baykan 
Hidro - Elektrik projesine dair iBayındır-
lik Bakanından sözlü sorusu (6/248) 560 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Mehmet özgümeş'in, Çankırı Kız Sanaıt 
Enstitüsü öğretımenlerindon Sadrettıin Gül-
caran hakkında acılan tahkikata dair, 
Başbakandan sözlü sorusu (6/249) 560 

4. — Cumhuriyet Senatosu •Kastamonu 
Üyesi A. 'Nusret Tuna'nın, Kastamonu'da 
kurulması düşünülen kâğıt fabrikasınla 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/250) 560 

5. — Cu'inıhuriyet Senatomu Kastamonu 
Üyesi A. Nusrert Tuna'nın, Devrekani ova
sından' gecen sudan faydalanılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair, Tarım ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/251) 560 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Nuşret Tuna'nın', yarım kalan Ku-



Sayfa 
zoy sahil yoluna dair. Bayındırlık Balka
nından sözlü sorusu (6/252) 560 

7. — Cuıııılmriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü ıDikeçligıü'in, ıbugüne kadar 
Batı ülkeleriıiie tahsile gönderiltmiş olan 
öğren çilerimize dair, Millî Eğitimi Baka
nından sözlü sorusu (6/253) 560 

B) Yazılı sondur -ve cevaplan 569 
1. — Cumüıuniyet Senatosu Üyesi .Uagıp 

Ümer'in DSİ taralından 1959 - 1964 yıl
larında Nevşehir İli dâhilinde programa 
alman işlere dair, 'Bayındırlık Balkanından 
vsorıısuınıa Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Hüdai Oral'ın, yazılı ccA-abı (7/114 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi 
(Amit Tevlik Okyayuzun, Mersin'deki 
Ayvaıgediği yaylasının iyine suyu işine dair 
Bayındırlık -Balkanından sorusuna Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'ın 
yazılı cevabı (7/120) 574:577 

8. — Görüşülen işler 560 
1. — Bulgaristan'ın, istanbul'daki Baş

konsolosluğu. eski Muavin Konsolosu Var-
baıı (Vıirban, Verban) oğlu Georgi Var-
bonof (>Virbonof, Verbanof) Oolafkof'un ec-
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zaismın al fi lıakkındakl 'kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan nıctni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve .Adalel 
Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/555; C. 
StMiato.su: 1/399) (S. Sayısı: 424) 560:562,578: 

579 
2. — 765 sayılı Türk-Ceza Kanununun 

6123 sayılı Kanımla muaddel 455 nci mad
desiyle 2275 ve 3038 sayılı kanunlarla mu
addel 459 ııou .maddelerine 'birer fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddokınan metni ve Ouiinhu-
riyet .Senatosu Anayasa ve Adalet 'Komis
yonu raporu (M, Meclisi 2/516, C. Sena-
rosu 2/119) (8. Sayısı: 410) 562:567 

3. — Millî Eğitiım Bakanlığına bağlı 
lıer çeşit orta ve yüksek dereceli olkullar 
öğretmenleriyle öğretmenlikten gelip Millî 
Eğitim Balkan!ığı merkez ve taşra teşkilâ
tında çalınmakta olanlara mebdei ımaaş de
recelerimin düzeltilmesi hakkındaki kanun 
tekli t anin Millet Meclisince reddolımaıı 
'timini ve Cumhuriyet Senatosu Mıillî Eği
lim ve Bütçe ve Plân Komisyonları rapor
ları (İM. Meclisi 2/166; C. Senatosu 2/117) 
(S. Sayısı: 428) 557:569 

1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Afyon Karahisar Üye&i Celâl Tevfiık Kara-
sa/pan, Gümüşane Üyesi Halit Zarbun ve Hatay 
Üyesi Sabahattin Adalı'nın Adalet Partisine 
kaydolunduklarına dair adı geçen parti Senato 
Grupıu Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi .edi
nildi. 

Devlet Bakanlığından istifa eden Vefik Pi-
rinecioğluı'nun istif asının kabul ve Devlet Ba
kanlığına Malatya Üyesi Nüvit Yetkin'in tâyin 
edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı! tezkeresi 
okundu, 'bilgi edinildi. 

Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi Gür
can'ın ölüm: cezalânnın yerine getirilimjesine ve 
Erol Dimçer hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmemesine dair kanun, tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Talât Ayde
mir ve Fethi Gürcan haklarıudaki Ölüm ceza
larının]. yerine getirilmesine ve Osman Deniz 
ile Erol Din çer haklarındaki ölüm cezalarının 
yerine getirilımem esine dair Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun 
ikinci, görüşülmesi yapıldi! ve Fethi Gürcan 
hakkındaki ölüm cezaisinin da. yerine getiril
memesine dair değiştirge kabul edildi ve neti
ce itibariyle kanunun adı «Talât Aydemir hak
kındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine, 
Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer 
haklarındaki ölüm cezalarının yerine getiril
memesine dair Kanun» olarak düzeltildiği ve 
'Cumhuriyet (Senatosunca, tasarının kamunılaş-
nıası kabul edildi. 
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Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının görü
şülmesi bitirildi ve Cıunıhuriyet Senatosunca 
tasannın kanunlaşması kabul olundu. 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü 
maddesine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonunun 
reddi mutazammın raporu okundu ve kabul 
edildi. 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı 
Kanunla muaddel 455 nci maddesiyle 2275 ve 
3038 sayılı kanunlarla muaddel 4'59 ncu madde
lerine birer fıkra eklenmesine dair 'kanun tekli-

2. — GELEN 

Tezkere 
1. —> Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığı hak
kında Bashaıkanılıfc tezkeresi (3/129$) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — 10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinden müte
vellit T. C. Ziraat (Bankası ve Maliye Bakan
lığına olan bromlarınım ertelenmesine dair kanun 
teıklilinin Millet Meclisince kalbul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi iş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları/ raporları 
(•M. Meclisi 2/406; C. Senatosu 2/120). (VS. Sa
yısı : 429) [Dağıtma tarihi : 17 . 3 .1964] 

3. — Gümrük Giriş; Tarife Cetvelinin 28.08 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu Kararna
melerinin onaylanması hakkındaki kanun tasa-

3. — YC 

— 5-1 ncü Birleşime katıimıyan üyeleri gös
terir yoklama tutanağı. 

1. Cahit Akyar (Denizli), 
2. Tanık Remzi Baltan (Zonguldak), 
3. Celil Cevherioğlu (İstanbul), 
4. Rifat Etker (Ankara), 
5. Cevdet Geboloğhı (Bitlis), 
0, M. Yılmaz İneeoğlu (Afyon), 

finin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonunun reddi tazammum eden raporu okundu 
ve raporun görüşülmesi gelecek birleşime bıra
kıldı. 

19 Mart 1964 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Balkan Kâtip 
Başkanvekili Adana 
Sırrı Aüümj Sakıp Önal 

Kâtip 
(hunhuhaşfcaımnıca ıS. Ü. 

Nevzat Sengel 

KAĞITLAR 

rısiium Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi îşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/225; C. Benatosu ,1/366) (S. Sayısı : 430) 
[Dağıtma tarihi : 17. 3 .1964] 

4. — 5434 sayılı T. C. Emekli ıSandığı Ka
nununa bir madde ile 32 ve 47 nci maddelerine 
birer fıkra ilâvesine dair kanun teklifinin .Mil
let Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütee ve 
Plân komisyonları raporları (M .Meclisi 2/126; 
C. Senatosu 2/116) ('S. Sayısı : 431) | Dağıt
ma tarihi : 1 7 . 3 . 1964] 

5. — Bedilı Kılıç hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 3/205; C. Senatosu 1/351) 
(•S. Sayısı : 482) [Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1984] 

7. Kadri Kaplan ('Tabiî Üye), 
S. Osman; Koksal (Tabiî Üye). 
Yukarda adları yazılı sayın (sekiz) üye Cum

huriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 3 .1964 
tarihli 54 ncü Birleşimine katılmadıkları te-sbit 
edilmiştir. 

Kâtip Kâtip 
Neşet Çetintaş Sakıp Önal 



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

BAŞKAN P~ Başkanvekili ihsan IHamit Tigrel 

KÂTİPLER : Neşet Çetintaş (Yozgat), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — yoğruınluğumuız vaır, Cuımlhuri- yet Senatosunun 54 ncü Birleşimini açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

./. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal [Erkin'e, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Kemal Satır'ın vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/299) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

/. —• Anayasa Mahkemesi asü üye seçimi 

BAŞKAN — 44 sayılı Anayasa Mahkemesi
nin kuruluşuna ait kanunun 9 ncu maddesinde 
şöyle denilmektedir: «Anayasa Mahkemesine se
çilenlerden bu görevi kabul etmiyenlerin adları 
Anayasa Mahkom'esi Başkanı tarafından, seçimi 
yapan kurul veya Meclislere veya makama der
hal bildirilir. Bu tarihten itibaren bir ay içinde 
yakardaki maddelerde belirtilen usuller uyarınca 
yenileri seçilir.» 

Müstacel ve tehiri kabul olmıyan bâzı işlerin 
ortaya girmesi sebebiyle bugüne kadar seçim ya
pılamamıştır. T.ensibederseniz bu seçimi şiımdi 
yapalım. Yahut bir netice istihsali bugün, için 
kabil değil veya hazırlıklı değilseniz önümüzde
ki oturuma bırakmak da reyinize vaJbestedir. 
(Yapalım sesleri) yapalım. O halde, Cumhuriyet 
Senatosunca seçilecek Anayasa Mahkemesi asil 
üyelikleri için müracaat edenlerin nitelik, beyan
larına ait kâğıtlar tevzi edilmiştir ve sizlerce de 
malûmunuzdur. Bu 19 adaydan biri çekilmiş, 18 
aday vardır. Şimdi seçim yapılacaktır. Zarf ve 
kâğıtlar dağıtılıyor. Tasnif heyeti için ad çeki
yorum : 

Sayın Fahri özdilek (Burada sesleri) 
Sayın Mehmet özgüneş (Burada sesleri) 

Bakanı Feridun Oemal Erkincin dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Kemal Satır'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın tekil fi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunmuştur. 
Gündeme geçiyoruz. 

Sayın S ahir Kurııtluoğlu (Yok sesleri) 
Sayın Nüvit Yetkin (Yok sesleri) 
Sayın Ahmet Çekemoğlu (Burada sesleri) 
Tasnif Heyeti lütfen yerlerini alsınlar. Sepet 

konulacaktır. 
Nereden başlanacağına dair kur'a çekiyorum: 

Erzurum, Rahmi Sanalan'dan başlanacak. Zarf
lar dağıtılmıştır, isimleri okutuyorum. 

(Erzurum Üyesi Rahmi Sanalan'dan başlana
rak oylar toplandı.) 

BAŞKAN —• Oy kullanmıyan arkadaşımız 
var mı? . 

Oy toplanma muamelesi bitmiştir. 
Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği seçimi için 

yapılan oylama neticesi gelmiştir okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine asıl üyelik için yapı

lan seçime (132) üye iştirak etmiş ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat karşılarında ya
zılı oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Fahri özdiJek Mehmet Özgüneş 

Üye 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

5. — SEÇİMLER 
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Tur (6 

Fevzi Muhip Alperen 
Reşat Bayraanoğlu 
i. Şefik Çopanoğlu 
Hilmi Ergun 
Rifat Kebanlı 
Kevni Nedimoğlu 
Senai Olgaç 
İhsan ögat 
M. Kemal Tan 
Atillâ Yurdakul 
llhısan Irgialt 
İhsan özak 

) 
16 

3 
5 
1 
1 

68 
31 

1 
2 
1 
1 
2 

BAŞKAN — Nisap yoktur, yedinci turla 
seçime devam edeceğiz. (Böyle devam edecek mi 
sesleri) Bir deneme daha yapacağız, rey sizindir. 
Zarflar dağıtılmıştır. Oylama için kur'a çekiyo
ruz. (Hüseyin Otan Burdur) 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Bu şekilde 
bir netice almaya imkân yok. Bu hareket neye tek
rar ediliyor, bendeniz anlryamıyorum. 

BAŞKAN — Bilmiyorum, seçime devam ede
ceğiz. Yeni bir teklif vâki olursa reye koyarım. 

(Burdur Üyesi H. Otan'dan başlıyarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN ;— Oyunu kullanmıyan Sayın üye 
var mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. Tas
nif heyeti lütfen yerini alsın. 

Tasnif heyeti gelmiştir, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine asıl üyelik için yapı

lan seçime (1.19) üye iştirak etmiş ve neticede 
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ilişik listede adları yazılı 
zıh oyları almışlardır. 

Arz olunur. K 

Üyo 
Tabiî Üye 

Fahri özdilek 
Üye 

••- S i v a s 

zevat karşılarında ya-

Üye 
Tabiî Üye 

Mehmet Özıgüneş 

Ahım et Çekemoğlu 

Fevzi Muhip Alperen 
Reşat Bayramoğlu 
1. Şefik Çapanoğlu 
Rifat Kebanlı 
Kevni Nedimoğlu 
Senai Olgaç 
İhsan Ögat 
M. Kemal Tan 

7 
3 
1 
1 

70 
35 

1 
1 

BAŞfeAN — Bunlardan Nedimoğlu ilk de
fa 68 oy almıştır, bu sefer 70 e çıkmıştır. Senai 
Olgaç 31 almıştı, 35 e çıkmıştır. Nisap yoktur. 
(Devam devam sesleri) Müsaade buyurursanız 
biraz da amelî olmak lâzımdır. Sabaha kadar 
devam etsek, gruplar aralarında anlaşmadıkça 
nisap bulmaya imkân yoktur. Takdir Heyeti Ge-
lilenizindir. Gündemde birçok maddeler var. Bel
ki Perşembe günü için bir anlaşma olabilir. Tak
dir yine Heyeti Celilenizindir. Devam edip, et
meme hususunu oylarınıza sunuyorum. Devam 
etmesini istiy enler... Gelecek oturuma kalmasını 
arzu edenler... Gelecek oturuma bırakılmıştır. 

Gündemin 2- nci maddesine geçiyoruz. 

6. — GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet 'Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Aü Türker we 9 arkadaşının, toplum ve 
köy kalkınmasında takibedüecek politika hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/9) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Cumlhuriyet iSenatosu Sayın Başkanlığına 
Giriştiğimiz plânlı kalkınma devrinde toplum 

kalkınımasmın büyük bir önem ve değer taşıdığı 
açık bir gerçektir. Bilhassa Hükümetçe bir Köy 
Bakanlığı teşkil edilerek bu konunun ciddiyetle 
ele alındığı şu sıralarda ve yurdumuzun bugün

kü şartları ve gerçekleri karşısında köyü ve köy
lüyü kalkındıracak ve Hükümetin köye ve köy
lüye karşı olan vecibe ve hizmetlerini en tez ve 
uygun yollardan köye götürecek tedbirlerin alın
masında her partinin ve her sayın üyenin gö
rüş ve düşüncelerinin bilinip tartışılmasında bü
yük faydalar mülâhaza etmekteyiz. 

Bu suretle Hükümetin köy kalkınmasında ta-
kibedeceği siyaset ve bu konuda yapacağı icra
atın umumi istikâmetinin tesbitinde hajarlı ne
ticeler elde edileceği şüphesizdir. Bu düşüncele
rimizde isabet görüldüğü takdirde toplum ve köy 
kalkın masında takibedüecek politikanın esasları-
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C. Senatosu B : 54 
in incelemek üzere Yüce Senatoda bir genel gö
rüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir 
Hasan Ali Türker 

Adana 
M. Nuri Ademoğlu 

İzmir 
Hilmi Onat 

Ağrı 
Veysi Yardımcı 

ilim 
Necip Danışoğlu 

Bursa 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Aydın 
Fikret Turhangi 1 

Denizli 
Mehmet Emin .Durul 

Maraş 
Cenap Aksu 

Çorum 
Alâaddin Çetin 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden, birisi bu 
hususta konuşabilir. 

FARUK IŞIK (Van) — Hükümetin bulun
ması lâızım değil imidir.? 

BAŞKAN — Değil efendim, mamafih haber 
verilmiştir. 

Bulunmasında l'ayda olur diye ben haber ver
dim. Bir dakika Sayın Türker, Cfene! Görüşıme 
ile ilgili maddeyi okuyayım. 

«Madde 128 — Genel Görüşme, en az 5 üyenin 
imzalıyarak C. Senatosu Başkanlığına verecekleri 
bir önerge ile islenir. Bu önerge, verildiği günden 
sonraki ilk gündeme alınır. O gün, önergede imza 
sahibi olanlardan biri dinlendikten, sonra lehte, 
aleyhte birer üyeye söz verilir. 

Genel görüşme açılmasının kabul veya reddi 
•işari oyla karara bağlanır. 

Genel görüşme açılmasına C. Senatosunca ka
rar verilmesi halinde Başkan önergeyi derhal Hü
kümete bildiri i*. 

Hükümet veya ilgili Bakan konunun, yazının 
gönderilmesini takibeden 3 ncü Birleşime kadar 
olan birleşimlerden hangisinin gündeme alınma
sını istediğini Başkanlığa yazı ile bildirmeye mec
burdur. Aksi halde konu Başkanlıkça 3 ncü Birle
şimin gündemine alınır, ve sorulardan önce görü
şülür. 

Hükümet veya ilgili bakan iç ve dış güvenlik 
düşüncesiyle görüşmenin kapalı oturumda yapıl
masını i sti vebilir.» 

BAAŞKAN — Bundan ibarettir efendim. Bu
yurun Sayın Türker. 

HASAN ALİ TÜRKER (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, Sayın senatörler, 

1960 yılında yapılan sayımlara göre yurdu
muzda şehir ve kasabalardan ayrı olarak 35 382 
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muhtarlık içinde, 1.8 OOfi 720 nüfus yaşamakta
dır. 

Bugün köylerde yaşıyan bu nüfus miktarını 
rahatça 20 milyon olarak kalbul edebiliriz. 

35 382 muhtarlığa bağlı köy sayısı da 40 İyi
nin bir hayli üstündedir. 

Ayrıca bizim ilçelerimizin çoğu köy karakte
rini taşıyan kasabalar halindedir. Bu kasabaların 
da bâzı bakımlardan köylerimizden farkı yok
tur. 

Kalkınma devrinde olan memleketimizde top
lum kalkınması denince başta köy ve kasabaları
mızda yaşıyan 20 milyonun üstündeki nüfusun 
refah ve saadetini düşünmemek mümkün değil
dir. 

30 milyonu bulan nüfusumuzun kalkınmasın
da. da köylünün verimli olmasının, büyük rolü 
vardır. Zira, bizim İktisadi kalkınmamızın te
meli olan zirai mahsullerimizin istihsal yeri köy
lerdir. 382 muhtarlık halindeki bu kövlerimiz 
nüfus bakımından çok mutenavviidir. 50 nüfus
lu köylerimiz okluğu gibi 3 000 nüfuslu köyleri
miz de vardır. Çoğunluğunu 300 - 500 nüfuslu 
köyler teşkil etmektedir, yüzde itibariyle, 21.4 
tür. 

I Minvalim hemen birçok memleket 1erinde köy
ler, çok cazip ve zevkle oturulacak yerler oldu
ğu halde, bizim memleketimizde köyler daima 
kaçılan yerler olmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu devrinde çok fazla 
ihmal edilen köy ve köylümüz, Oıımihınıiyet dev
rinde de arzulandığı kadar alaka görememiştir. 

Köylerimizin verimsizliği, köylüyü fakirlik
ten kurtaramadığı için evleri, suları, yiyecekleri, 
istirahatleri, sosyal durumları medeni ihtiyaç
ları bakımından köylerimizi kalkındırmada rol 
oynıyaeak olan aydınlarımız köyden bucak bu
cak kaçmaktadır. 

Önergemiz Yüce Senatoca ilfitat görüp kabul 
buyurulduğu takdirde huzurunuza getireceğim 
rakamlar köylerimizin ne kadar aydından yok
sun olduğunu gösterecektir. 

Türk köylüsü baba. ocağına, toprağına, do
ğup büyüdüğü çevreye çok bağlıdır, Fakat kö
yünü; kendisini tatmin etmediğimi görünce, doğ
duğu yeri terk ile doyduğu yere göç etmek
ledir. 

öteden beri iş bulmak için köyden şehirlere 
akın eden köylü, bugün Türk şehirlerinde de 
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kendini tatmin edememekte ve yurt dışına iş 
aramaya gitmektedir. 

Köyden şehirlere olan akınlar, büyük şehir
lerimizde bir gecekondu meselesi yaratmıştır. Bü
yük şehirlerin iltifat etmediği kenar mahallele
rinde üst üste yığılmış kulübelerde adeta çoluk 
çocuğu ile balık istifi yaşıyan köylüler, bu gece
kondularda hiçbir fennî ve sıhhi hizmet yardımı 
görememekte, hattâ, niçin oralara gelip yerleştik
lerinden dolayı suçlandırıldıkları halde, köyün
den bu kenar mahallelere neden bu kadar akın 
ettiklerinin sebebi üzerinde lâyikiyle durulma-
makta, ancak edebiyatı yapılmaktadır. 

Birçok köylerimiz de hayvanlariyle hâlâ aynı 
yerde yatıp kalkmakta olan vatandaşlarımız 
mevcuttur. Şehirlere akın eden bu köylülerimiz 
müstahsil olmaktan çıkıp müstehlik oldukları için 
de ayrıca istihsal gücümüz düşmektedir. Köyle
rimizin kuruluşları, orman ve sularla olan mü
nasebetleri, evlerinin toplu vaye dağmıik oluşla
rı, yapılış şekilleri ve malzemeleri köylümüzün 
geçilin kaynakları, el ve ev sanatları, okul durum
ları ilçe ve bucaklarına olan yol ve telefon irti
batları, pazarları, belediyeleri ve daha birçok hu
susiyetleri, üzerinde durulacak köy dâvalarıdır. 

Bunlar bilinmiyen şeyler değildir. Türkiye'de 
köylünün yaşayış tarzını, iktisadi sıkıntısını her
kes bilir. Aydınlarımız bundan habersiz değil
dir. 

Fakat köy bugün istihsal gücünü kaybetmiş
tir. Toprağı verimsizdir. Ormanı kalmamıştır. 
Hayvanı verimsizdir. Sebzesi, meyvesi, bağı, bah
çesi bakımsızdır. Okutulamadığı için karanlıklar 
içindedir. Sağlık kontrolları lâyikiyle yapılatma
dığı için yaşaması, tesadüflerin insafına bırakıl
mıştır. 

Köy ve toplum kalkınması geniş Ölçüde bir 
memleket meselesidir. Her ufuk değiştirdikçe ik
lim ve toprak şartları değişen bu güzel memle-
ketimlizde yaşıyan köylülerimizin dertlerini birer 
birer ele almak, konuşmak ve ihtiyaçlarını belirt
mek, kalkınmanın yolunu çizmek, yüop: Senato 
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için şerefli bir vazife olacaktır. Umarım ki, öner* 
gemiz aleyhinde oy kullanan bulunmıyacakıtır. 
Çünkü bu dâva birimimin, birkaçımızın değil, 
hepimizin davasıdır. 

Köy ve toplum kalkınmamızı Yüce Senatoda 
görüşmekte sayılamıyaeafc kadar faydalar oldu
ğuna inanmaktayım. Hepinizi hürmette selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

KÖY ÎŞLERÎ BAKANI LEB İT YURTOÖ-
LU (izmir) — Muhterem Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, köy gibi Türkiye'nin % 72 sini içine 
alan çok çetin bir mevzuda bir Bakanlık kuru
luşunun başlangıç çalışmaları içindeyiz. Böyle 
bir devrede Senatodaki arkadaşlarımızın verdi
ği önergeyi en içten gelen memnuniyetle karşı
ladım. Onaylamanızı rica etmek için kürsüye 
çıktım. Büyük faydalar olacaktır. Kuruluş sı
rasında muhterem Senato üyelerinin değerli fi
kirleri bize büyük bir destek olacaktır. Ayrıca 
bu kürsüden bugüne kadar yaptığımız çalışma
ları umumi efkâra izah fırsatını kazanmış olaca
ğız. 

Diğer Bakan arkadaşların bütçeleri vardır. 
Onlar bütçe müzakerelerinde muhterem Senato
nuzda bâzı meseleleri söylemek ve değerli mura
kabenizin altına girmek imkânını buldular. Be
nini Bakanlığınım bütçesi olmadığı için bunun 
eksikliğini hissediyorum. Böylece de bu mura
kabenin Bakanlığım için de yapılmasından bü
yük şeref duyacağım. 

Ricam; bu önergeyi onaylamanızdır. Sayın 
Başkanı ve sizleri saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde söz isti-
yen var mı?.. Yok. önergeyi, toplum ve köy kal
kınması hakkında bir genel görüşme açılmasını 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... İttifakla kabul edilmiştir. Usulü dairesinde 
keyfiyet sayın bakanlığa bildirilecek, en ge<; 
üçüncü oturuma kadar bu görüşme açılacaktır. 
Bu maddenin müzakeresi bitmiştir. 
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7. _ SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met-özgü^es'in, Türk ekonomisinin bugünkü du
rumuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/243) 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, burada. Başba
kanın adına kimse yok. Soru gelecek oturuma bı
rakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cev
det Geboloğlu'nun, Bitlis Bayhan Hidro - Elek-
tirik projesine dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/248) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada olmadığı 
için gelecek oturuma bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitüsü 
öğretmenlerinden Sadrettin Gülsaran hakkında 
acılan tahkikata dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/249) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş burada. Başba
kan adına cevap verecek kimse yok. Gelecek otu
ruma bırakılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, Kastamonu'da kurulması 
düşünülen kâğıt fabrikasına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/250) 

BAŞKAN — Sayın Tuna? Burada. Hükümet
ten maalesef kimse yok. Bu da gelecek birleşime 
bırakıldı. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, Devrekani ovasından 
geçen sudan faydalanılması hususunda ne dü-

8. — GÖRÜŞ 

8. — Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonso
losluğu eski Muavin Konsolosu Varban (Virban, 
Verban) oğlu Georgi Varbonof (Virbonof, Ver-
banof) Çolakof'un cezasının affı hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada-

şihıuldüğüne dair, Tarım ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlarından sözlü sorusu (6/251) 

BAŞKAN — Sayın Tuna, burada. Hükümet
ten kimse yok, gelecek birleşime bırakıldı. 

6'. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, yarım kalan Kuzey sahil 
yoluna dair, Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/252) 

BAŞKAN —• Sayın Tuna burada. Bayındırlık 
Bakanının bir yazısı var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugünkü 24 . 3 . 1964 tarihli gündemin soru

lar ve genel görüşme bölümünün 6 ncı maddesin
de yer alan Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Sayın Nusret Tuna'nın, sözlü sorusuna ait 
bilgilerin etraflı bir şekilde toplanması bugüne 
kadar mümkün olmadığı cihetle mezkûr soruya 
gelecek oturumların birinde cevap verebileceğimi 

' saygılarımla arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

Arif Hikmet Onat 

BAŞKAN — Ittılaınıza sunulmuştur. Yalnız 
Sayın Bakanın mehil talebi müphemdir. «Otu
rumlardan birinde» diyor. Bakalım bu birisi ne 
zaman olacaktır. Artık bunu soracağız. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, bugüne kadar Batı ülkele
rine tahsile gönderilmiş olan öğrencilerimize dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorum (6/253) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?.. Bura
da. Millî Eğitini Bakanı?.. Yok. Soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

Kanunların müzakeresine geçiyoruz. 

LEN ÎŞLER 

let Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/555; C. Se
natosu : 1/399) (S. Sayısı : 424) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, efendim. Sa-

(1) 424 S. Saydı basnıayazı tutanağın so
nunda dır. 
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yın Zihni Betil burada mı etendim?.. (Ayakta 
sesleri) Takrir sahibinin takririni dinlemesini 
rica ediyoruz efendim. 

Musahabeniz bitti ise takriri lûti'en dinler 
misiniz1? 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler kısmı

nın birinci görüşmesi yapılacak işler bölümünde 
bulunan Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonso
losluğu eski Muavin Konsolosu Varban (Virban, 
Verban) oğlu Georgi Varbonof (Virbenof, Ver-
banof) Çolakof'un cezasının affı hakkındaki ka
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve rica ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu SÖZCÜNÜ 
Tokat 

Zihni Betil 

BAŞKAN — Komisyon temsilcisi burada. 
Hükümeti temsilen kimse var mı? Efendim. 
(Maliye Vekili içeride idi, sesleri) Bu kanunun 
öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

MEHMET ÜNALDl (Adana) — Sayın Baş
kanım, Hükümeti kim temsil ediyor? 

BAŞKAN — Mamafih Adalet Bakanı da ge
liyor, efendim. (Haberi var sesi) 

ADALET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ — 
Bendeniz Bakanı temsil ediyorum, bu hususta 
yazı da vardır. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar niçin kâğıdı 
vermediniz? Sayın Üiıaldı haklı. 

Dışişleri Bakanlığının tezkeresi. Birinci Dai
re Başkan vekil i Sayın Sabri Çoruh Bakanlığı 
temsilen bulunmaktad ı r. 

Raporu okutuyorum. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 27 Şubat 

1964 tarihli 64 neti Birleşiminde öncelik ve ive
dilikle görüşülerek işari oy ile kabul edilen, Bul
garistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski 
Muavin Konsolos Varban (Virban, Verlban) 
oğlu Georgi Varbanof, (Virbanof, Verbanof) 
Çolakof'un cezasının affı hakkındaki Kanun ta
sarısı Millet Meclisi Başkanlığının 28 Şubat 1964 
tarihli ve 6994-39771 sayılı yazıları ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına tevdi olunmakla 
Komisvonumuzun 5 Mart 1964 tarihli Birlesi-
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ininde Hükümet adına Dışişleri Bakanlığı tem
silcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzake
re olundu : 

Kanun teklifinin gerekçesi hakkında Hükü
met temsilcisinin vermiş olduğu geniş izahat 
Komisyonumuzca benimsenmiş ve kanun tasarı
sının maddelerine geçilmiş ve Millet Meclisin
ce. kabul olunan metin Komisyonumuzca da ay
nen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü 
Aydın Tokat 

O. S. Sarıgöllü Z. Betil 
Kâtip 

Kastamonu Bursa 
A. N. Tuna Ş. Kayalar 

İmzada bulunamadı 
Konya Samsun 

M. Obuz Ç. Bulak 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Sivas Tekirdağ 
K. öçten . S. Üren 

İmzada bulunamadı 
Uşak 

K. Çoşkunoğlu 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen... 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle müzakeresini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... ivedilikle 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu 
eski Muavin Konsolosu Varban (Virban, Ver
ban) oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Ver
banof) Çolakof'un cezasının affı hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Bulgaristan'ın İstanbul'daki 
Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu ' Filibe 
(Plovdiv) nüfusunda kayıtlı Varban (Virban, 
Verban) oğlu Stayonka'dan (Stoyanka) doğma 
1925 doğumlu Georgi Varbonof (Virbanof, Ver
banof) Çolakof'un Ankara Garnizon Kuman
danlığı Siyasi Mahkemesinin 8 Aralık 1959 ta-
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î'ihli 959/10 esas, 959/31 karar 
Temyiz Mahkemesi Birinci 
9 Mayıs 1960 tarihli, 960/1430 
rar sayılı ilâmlariyle hükünıl 
sene 6 ay ağır hapis cezası affedil 

sayılı ve Askerî 
Ceza Dairesinin 

esas, 960/1719 ka
il bulunduğu 12 

mistir. 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu 

eski Muavin Konsolosu Vartan (Virban, Vcr-
ban) oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verba-
nof) Çolakof'un cezasının affı hakkındaki kamın 
tasarısının 1 nci maddesine aşağıda yazılı fıkra
nın eklenmesini arz ve rica ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Sözcüsü 

Tokat 
j Zihni Botil 

«Adı gecen hakkında, Ti 
nun 101 nci maddesi hükmü 

BAŞKAN — Teklifi oyla 
Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddeyi kabul edilen teklif sdl 
tuvorum. 

rk Ceza Kanunu-
uvffulanmaz. 

•miza sunuyorum. 
Kabul edilmiştir. 
divle, tekrar okıı-

Bulgaristan'ın İstanbul'daki 
eski Muavin Konsolosu Varban 
ban) oğlu Georgi Varbanof 
banof) Çolakof'un ce^asmııtı 

Kanun 

MADDE 1. - Bulgaristan 
Başkonsolosluğu eski Muavin 
(Plovdiv) nüfusunda kayıtlı 
Verban) oğlu Stayonka'dan (i 
1925 doğumlu Georgi Varban 
banof) Çolakof'un Ankara 
danlığı Siyahi Mahkemesinin 
rihli 959/10 esas, 959/31 kar 
Temyiz Mahkemesi Birinci 
9 Mayıs 1960 tarihli, 960/1430 
karar sayılı ilâmlariyle hü 
12 sene 6 ay ağır hapis cezası 

x\dı geçen hakkında, Türk 
101 nci maddesi hükmü uyg 

BAŞKAN — Maddeyi ol4 
oylarınıza sunuyorum. Kabul 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddede değişiklik yapılcfl 
sunulacaktır. 

Başkonsolosluğu 
(Virban, Ver-

(Virbanof, Ver-
affı hakkında 

m İstanbul'daki 
Konsolosu Filibe 

Varban ("Virban; 
Loyanka) doğma 

(Virbanof, Vcr-
farnizon Kuman-
B Aralık 1959 ta

saydı ve Askerî 
Ceza Dairesinin 

esas, 960/1719 
mlü bulunduğu 
af fedilmisi ir. 
Ceza. Kanununun 

z. 
nnan son şekliyle 
edenler... Etmi-

atr 

Mi 

ularıma 

ığmdan açık oya 

Al A DDK 2. - Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kt-
miyeııler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 

.2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 
saydı Kanunla muaddel 455 nci maddesiyle 2275 
ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu 
maddelerine birer fıkra eklenmesiyle dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince rcddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/516; C. Sena
tosu 2/119) (S. Sayısı : 410) (1) 

BAŞKAN — Komisyon burada, Adalet Ba
kanı, burada. Adalet Komisyonunun raporunu 
okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
25 . 2 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı T'zım-

hasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 
455 nci maddesiyle 2275 ve 303S sayılı kanun
larla muaddel 459 ncu maddelerine birer fıkra 
eklenmesine dair teklifin reddine dair olup Alil
le! Meclisinin 9 . 1 . 1964 tarihli 29 ncu Birleşi
minde kabul edilen, Adalet Komisyonu raporu 
ve teklif dosyası Millet Meclisi Başkanlığının 
13 Ocak 1964 tarihli ve 5700 - 34202 sayılı ya
zıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 1 ev
di olunmakla Komisyonumuzun Şubat 1964 ta
rihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu: 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı üzun-
lıasanoğlu ve 4 arkadaşının teklifi T. C. Kanu
nunun 455 ve 459 ncu maddelerinin değiştiril
mesi isteğini nâtık bulunmaktadır. 

Millet Meclisi Adalet Komisvonu sözü edi-

(1) 410 sıra saydı hasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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I en maddelerin değiştirilmesi isteği ile İzmir Mil-
vetvekili Mustafa Uyar ve 4 arkadaşı tarafın
dan teklifin müspet mütalâa edilerek tanzim 
edilen raporu ile birlikte Başkanlığa sunuldu
ğundan bahisle, Sırrı Uzunhasanoğlu ve 4 ar
kadaşının teklifinin reddine karar vermiş ve 
Millet Meclisi Genel Kurulu da 9 . 1 . 1964 ta
rihli 29 ncu Birleşiminde bu ret kararını ka
bul etmiştir. 

Mustafa Uyar ve 4 arkadaşı tarafından .ya
pılan teklifin Millet Meclisi Genel Kurulunda 
henüz görüşülmediği öğrenilmiştir. 

Anayasamızın 92 nci maddesi, Millet Mec
lisinde kabul, değiştirilerek kabul veya reddedi
len tasarı ve tekliflerin Cumhuriyet Senato
sunda görüşülmesini belli sürelere bağlamıştır. 

Mustafa Uyar ve 4 arkadaşı tarafından ya
pılan teklif üzerinde Millet Meclisinde cereyan 
edecek görüşmelerine ne zaman başlanıp no za
man bitirileceğinin kestirilmesi mümkün olma
dığı gibi intizar halinde sözü edilen 92 nci 
maddenin belli ettiği sürenin dolması da muh
temeldir. 

Mustafa Uyar ve 4 arkadaşı tarafından ya
pılan teklifin Millet Meclisince kabul, değiştiri-

V.ierek kabul veya reddi halinde mesele Cumhu
riyet Senatosuna intikal edeceğine, gerek Ko
misyonumuzda gerekse Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunda görüşüleceğine ve görüşmeler 
sırasında sözü edilen 455 ve 459 ncu maddeler
de değişiklik yapılması gerekip gerekmediği ve 
gerektiği takdirde en uygun olan değişildik 
yapılacağına göre S ı ra Uzunhasanoğlu ve dört 
arkadaşı tarafından yapılan tekliflerin red
dedilmesinin uygun olacağı çoğunlukla karar
laştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

Muhalifim 
Söz hakkım saklı 
0. Saim Sarıgöllü 

Kâtip 
Kastamonu 
Muhalifim 

A. Nusret Tuna 
Tabiî Üye 

Mucip Ataklı 

Sözcü 
Tokat 

Zihni Bet il 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

Kadri Kaplan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âmil Artus 

Aydın 
Muhalifim 

Fikret Turhangi 1 
Erzurum 

Nihat Pasinli 
Samsun 

Om al ettin Bulak 

Bursa 
•Şeref Kayalar 

Konya 
Muammer Obuz 

Sivas 
Rifat öçten 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 

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

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Komisyonun
da 'görüşülen ve Y'üıksek Senatomun salâhiyet
leri ile ilgili olduğuna kaani olduğum ve mu
halif kaldığım bin hususta yüksek alâkaları
nızı rica etmekteyim. 

Hâdisenin, İşin, mevzuu şudur : Tedbirsiz
lik, dikkatsizlik: neticesi ölüme sebebiyet ver
ine suçları. Bu suçlarda tedbirsizliğin derecesi 
hor ne olursa olsun ancak bu cezalardan altı
da bir nisbetinde indirim yapılabilmektedir. 
Tedbirsizliği çok az olan bir kimse de. yüzde 
yüz tedbirsiz olan bir kimse de aynı şekilde 
20 aya. mahkûm olmaktadır. Şimdi, şu madde
deki isabetsizlik meydanda. Aşağı - yukarı 
bütün tatbikatta şu işin acısı çekilmektedir. 
Yüzde yüz suçlu olan bir kimse yirmi aya mah
kûm oluyor, yahut iki seneye mahkûm) oluyor. 
Yüzde T) - 10 gibi çok cüz>'î bir kusuru olan 
•kimse de aynı ceza ile mahkûm oluyor. Bunun 
daka, adalete uygun hale gethilımesi için &rka-
daşlarımuz Millet Meclisine iki kanaldan tek
lifte bulunmuşlar1. Bunların biri, işte bugün 
tetkik ettiğimiz Sırrı* Uzunhasanoğlu ve arka
daşlarınım teklifi; diğeri de Mustafa Uyar ve 
arkadaşlar mm teklifidir. Bunlar tekliflerinde, 
kusurun derecesine göre cezanın indirilmesini 
istemektedirler. Şimdi, .Mustafa Uyar'm tekli
fi daha evvel Millet Meclisinin Adalet Komis
yonunda tetkik .edilmiş ve kusurun derecesine 
göre cezaların indirilmesi kabul edilerek müs
pet mütalâa: ile Millet Meclisi Umumi Heyetine 
sevk edilmüştir. Bilâhara, Sırrı Uzunhasanoğ-
lu'nun teklifi ele alınmış, fakat daha evvel 
.birinci teklif, hakkında karar verildiği için bu 
'ikincisinin tetkik edilmesine lüzum yoktur, red
dedelim, denmiştir. Şimdi Millet Meclisinin ko
misyonun kabul1 ettiği, cezalanın indirilmesi 
hakkındaki Mustafa Uyar'ın teklifi, Millet 
Meclisi gündemindedir ve halen müzakere edil-
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r.ıemiştir. Sırrı Uzun h asa noğlu^nuıiı teklifini 
Millet Meclisi reddetmiş, ret kararı iSenal oya 
gelmiş, 'Senatoda tetkik edilmektedir. 

Şimdi, ibiziıirı Anayasa ve Adalet Komisyonu 
bu işin esasına gcçmiyelim, mıademki ilende 
bir kanun, Mustafa Uyar'ıııı tekli 1' ettiği bir 
metin var, o gelecektir, müspet, menfi kana
atlerimizi o zaman söyleriz, o metin üzerinde 
karata varırız, demiştir. 

Benim şalisi kanaatim odur ki, şimdi bi
zim elimize bir 'methi gelmiş, şu metinde eğer 
işin esasını kabul ediyorsak ve şu cezalardan 
kusura muvazi -bir .iııdirim yapmayı arzu edi
yorsak, bizim Senatomuz müstakil b i t- Meclis 
olduğuna göre, Millet Meclisinden diğer met
nin gelmesini beklememize lüzunı yoktur. Eli
mize gelen metin, ilk defa şu işte ittifak edi
yorsak kusurların derecesine göre indirim 
yapmak mümkün olur. Metni tetkik ederiz, 
karara bağlarız. Millet Meeiisininki ret, bi
zimki kaimi ederiz. Millet Meclisine gider, 
netice itibariyle bir metnin çıkması* mümkün 
olur. Şimdi, buna ımukaibil arkadaşlarımız der 
•ki, Millet Meclisindeki metin geldiği zaman, 
,bu noıktai nazarlarımızı ileri sürelim, o zaman 
bunu bir esasa bağlıyalım, derler. Bizim buna 
mukabil ileri sürdüğümüz fikir şu : Diyoruz 
'ki bir de, kamun teklifini geri alına, diye bir 
müesese var. Simidi, elimize gelen ve hakikaten 
Yüksek Heyetiniz iltifat edeceğine ika ani ol
duğumuz bu teklif, elimizden reddedilip çıktı. 
'Bu sefer de, Millet Meclisinde Mustafa Uyar 
ve arkadaşlarının, gündeme girmiş olan bu 
metni geri alma; İrakları var. Şimdi biz 'bunu 
reddettik. O da oradan geri alındı. Esasında 
biı- karara bağlamak lâzım geldiğin e kaani ol
duğumuz bir metni bu suretle elimizden ka
çırıyoruz. Buna mukabil deniyor ki; «E, canım 
bir teklif daha yapılır.» 

Şimdi arkadaşlar, ben bu kanaatte değilim. 
Şu teklifin esasına geçmeden Millet Meclisin
de ilerde" gelecek bir metin vardır diye, biz 
bunun esasına geçmeden:, ekseriyetle bu ınetin 
reddedilmiştir. Ben rica, ediyorum, oradaki 
metni almak mümkündür ve Yüksek Heyetini
zin burada metne istediği şekli vermesi müm
kündür. Fakat biz bunu tetkik etmek mevki
indeyiz, biz Miüstaikil1 Meclisiz, şu Mecliste 
gördüğümüz, inandığımız noıktai nazarı belirt

mek mecburiyetindeyiz. Bizim elimizden im 
çıktıktan, oradaki de geri alındıktan sonra, 
şu isabetine kaani! olduğumuz bir mevzuu eli
mizden kaçırmış oluruz. Tutulan! yolun isa
betli olduğu kanaatinde değilim. Binaenaleyh 
bu metnin esası tetkik edilmek üzere komis
yona havale (•dilmesini istirham ederim. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

I>AŞKAN —, Buyurun Sayın Aydıner. 

il!I)AYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, Millet Meclisi ihâdisede bir 
usulsüzlük yapmıştır. Encümen de verdiği ka
rtı r ile l)iı usulsüzlüğü tasdik ve teyidetmiştir. 
Şimdi vaziyet nedir? Mustafa. Uyar ve 'arka
daşları bir teklif yapmıştır. Bu teklif encü
mende mazharı kabul olmuştur. Aynı şekilde 
tevaliî efkâr var, yahut ihtiyaçlar da tetabuk 
vardır. Aynı mealde, aynı hususu temin ınaksa-
diylo bir arkadaşınız Ibir teklif yapmıştır. En
cümen ne diyor? «Efendim, Mustafa Uyar'ın 
teklifi kabul edilmiştir, senin teklifini redde
diyorum.» Ne münasebet, Bir hâdise hakkında 
birisine, muvazi hatta biribirine muhalif 2,3,4,5 
teklif yapılırsa, bu teklifler birleştirilir, hep
si hakkında rot veya ka>bul bir karar verilir. 
Yoksa senden evvel falan tekaddünı etti senin 
muhik talebin, onda mevcut, böyle şey olmaz 
arkadaşlar. Benim talebim esasından reddolu-
nur. Yoksa tekaddünı ve tedahül sebebi ile red-
doluıımaz, tevhit olunur. Millet Meclisi usul
süzlük yapmıştır. 'Bu usulsüzlüğü komisyonu
muz ıslah etmeli idi. Bir darbımesel vardır; 
ben bazaıı kul biniyorum. «Ahmak avcılar- vur
duğu kuşu (bırakırlar gördükleri kuşun arka
sından giderler.» Hazır gelmiş elde bir kanun 
var, onun burada kakülü mümkünken onu iler
de Millet Meclisinden ne vakit geleceği meçhul 
olan bir şeye talik etmemiz ve muhik olduğu 
kabul edilen bir teklifi bizim de reddetmemiz 
doğru olmaz, lîilhassa bir teklifin reddi sebebi 
tatbikinin gyrimümkün olması olabilir, yoksa 
senden evvel başka birisi tekaddüm etımiş diye 
bir teklifin reddi doğru değildir. 

Arkadaşımız Nıisret Tuna'm ti teklifine ta
mamen iştirak ediyorum, Komisyon geri alsın; 
yahut kabul etmezlerse, Komisyona iade edilsin. 
Esas hakkında tetkikat yapılsın, komisyon ka
nun teklifini aynen kabul veya Millet Mecli
since kabul .edilen metne muvazi olarak hazır-
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lansm Ama esası kabul edilmiş olan bir hâdise
yi meçhul bir zamana talik ve reddetmek doğru 
değildir. Kiea ediyorum encümen geri alsın, 
tetkik etsin Ibu vaziyet ıslah edilsin. Muhik olan 
bir talep, kendinden evvel başkası teklif ya
pıldı diye reddedilemez. Doğru değildir. Usul-
süzdiu\ 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
ANAYASA Vti ADALl-JT KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) - Muhte
rem arkadaşlar, Türk Ceza Kanununun 455 nci 
maddesi^ tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme se
bebiyet vermek suçunu, 45!) nen maddesi ist1 ted
birsizlik ve dikkatsizlikten müessir fiil sueunu 
unsurİariyie tesbit ve tecziye eden maddeleri
dir. Mustafa Uyar ve dört arkadaşı kusurun de
recesine göre cezanın derecelendirilmesini der
piş eden bir teklif yapmış Millet Meclisi Ada
let Komisyonu gerekli müzakereyi yaptıktan 
soıirâ uygun karşılamış ve raporunu tanzim ede
rek Millet Meclisi Genel Kuruluna takdim ey
lemiştir. Ondan söıira Sırrı Uzuuha<-anoğlu ve 
dört arkadaşının aynı konıt üzerindeki kanun 
teklifi Adalet Komisyonuna gelmiş, Adalet Ko
misyonu aynı 'konu üzerinde Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşı tarafından vâki teklif görüşüle
rek kabul edildiği ve şekillendirildiği için bu
nun reddine karar vermiştir. Millet Meclisi Ada
let Komisyonunun böyle demesi lâzımdı. Sayın 
Tuna ve Aydmer'in bu konuya taallûk çilen 
izahları haklıdır, Gelelim Millet Meclisi (ieııel 
Kuruluna; Millet Meclisi Oeuel Kurulunun tek
lifleri birleştirmesi lâzımdır. Usul bakımından 
Mustafa Uyar ve dört arkadaşı tarafından ya
pılmış kanun teklifi ile birlikte görüşülmek üze
re birleştirmesi uygun olurdu. Millet Meclisi 
Genel Kurul da reddine demiş. Şimdi Mustafa 
Uyar ve dört arkadaşının aynı konuya taallûk 
eden ve Millet Meclisi Adalet Komisyonu tara
fından kabul edilerek, Millet Meclisi Genel Ku
rulunun tetkikine arz olunan kanun teklifi he
nüz görüşülmeden bu, Millet Meclisi Genel Ku
rulu tarafından reddedilmiştir, lîet kararma 
bağlanmıştır. Anayasamızın 92 nci maddesi, 
Cumhuriyet Senatosunu, kanun teklif ve tasa
rıların belli bir süre içinde görüşmeye mec
bur ediyor. Şimdi o arada, ne zaman görüşüle
cek, ne zaman neticelenecek? Bilmiyoruz. Bu
nu elimizde, tutmakl iğimiz caiz değil. Belki sü
re dolacak, öteki henüz gelmiyccek. 
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Şimdi Millet Meclisi Adalet Komisyonu 

tarafından usule uygun olmaksızın alınmış, 
Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından keza usu
le aykırı olarak alınmış karar yani, birleştirme 
yerine ret kararı alınmış olması muvacehesinde 
bir muamelenin başında veya bir safhasında bir 
usulsüzlük oldu mu, o muameleyi normal seyrin
de yürütmek bazan güç oluyor, bazan da imkânsız 
oluyor. Komisyonumuz bütün bu konular üzerin
de enine boyuna düşünmüş arkadaşlardan bir kıs
mı Sayın Tuna tarafından ifade ve Sayın Aydı-
ner tarafından teyidedilen şekli tavsiye ettiler, 
komisyonumuzda. Oylama oldu, bu mütalâa, bu 
şekli teklif eden mütalâa azınlıkta kaldı. Çoğun
luk okunan ve Yüksek Heyetinizin ıttılaına okun
mak suretiyle arz edilen raporda belirtilen görü
şü kabul etti. Şimdi Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonunun çoğunlukla kabul 
ettiği şeklin mi daha uygun yoksa bu komisyon
da azınlıkla beliren mütalâanın mı daha uygun 
olduğu noktası arasında bir tercih yaparak oyla
rınızı kullanacaksınız... Komisyonun çoğunlukla 
kabul ettiği şeklin de mahzura var; komisyonda 
azınlıkta kalan görüşün de mahzuru var. Ayrıca 
ikisinin de faydası var. Birçok içtimai hâdiseler
de olduğu gibi fayda mahzura galebe ediyor mu; 
etmiyor muf Tercihimizi yaparken bu nokta üze
rinde duracağız. 

Şimdi, Millet Meclisinde kanun teklifini ya
panlar, tekliflerini geri aldıkları takdirde, tekrar 
teklifte bulunmak mümkün. Zaten, normal ola
rak o teklif, Millet Meclisi tarafından ya kabul 
edilecek, ya değiştirilerek kabul edilecek, ya red
dedilecek. Üç şık var. Ama mutlaka Cumhuriyet 
Senatosunun Anayasa ve Adalet Komisyonuna ge
lecek. Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna gele
cek. Millet Meclisi, ister aynen kabul etsin, ister 
değiştirerek kabul etsin, ister reddetsin. Maksat; 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddeleri
ne hâsıl olan ihtiyaca göre yeni bir şekil vermek 
olduğuna göre gerek komisyonunuz, gerekse Yüce 
Heyetiniz buna en uygun şekli o zaman verecek
tir. Binaenaleyh, işlenilen usulsüzlüğü telâfi ba
kımından komisyonumuz çoğunlukla bu yolu ihti
yar etti, az mahzurlu gördü ve çoğunlukla bu şe
kilde karar verildi. Nasıl olsa gelecek, makbul 
bir geri alma halinde benimseme suretiyle teklifi 
yürütmek mümkün, yeniden bir teklif yapmak su
retiyle teklifi yürütmek yine mümkün ve Millet 
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Meclisi Genel Kurulu reddetse de, değiştirerek 
kabul etse de, aynen kabul etse de bu Yüksek He
yetinize gelecektir ve bir şekil verilecektir. 

Şimdi efendim, hazır elimize gelmişken biz 
sekli şimdi verelim; bizim kabulümüze göre Mil
let Meclisi düşünsün. 

Muhterem arkadaşlar; bir metnin kanuniye! 
kesbetmesi için her iki Mecliste görüşülmüş ve ka
bul edilmiş olması lâzım. Meclisler arasında ihti
lâf vukuunda baş vurulacak usulü de Anayasamı/, 
tesbidetmiştir. Binaenaleyh; hiçbir teklif ve ta
sarı sadece Cumhuriyet Senatosunun kabulü ile 
Kanuniye! iktisabetnıez. Sadece Millet Meclisinin 
kabulü ile kanuniyet iktisabetnıez. Teklif elimize 
gelmişken biz bu teklife Cumhuriyel •Senatosun
da kabule şayan şekli verelim, gitsin, Millet Mec
lisine üzerinde görüşsün konuşsun. Aynen kaimi 
(iliyorsa ona göre, ihtilâfa düşüyorsa ona göre ne
tice husule gelsin. Gidecek ve görüşülecek. Millet. 
Meclisi Adalet Komisyonu zaten kabul etmiş. 
Millet Meclisi Genel Kurulunun tetkik ve tasvibi
ne arz etmiş orada nasıl olsa, görüşülecek. Görü
şüldükten sonra nasıl olsa, Cumhuriyet Senatosu
na gelecek. Binaenaleyh o şekil ile, bu şekil ara
sında o şekil kabul edilemez, uygulanamaz, o şek
le riayet edilemez, bu tek şekildir, ancak kabul 
edilebilir ancak uygulanabilir gibi bir mülâhaza 
bahis mevzuu değildir. Komisyonumuzun çoğun
lukla beliren görüşü budur. Bu çoğunluk görü
şü komisyonun verdiği raporda, da belirtilmiş bu
lunuyor. Ben de arkadaşlarımın mütalâalarına ço
ğunluk görüşünün dayandığı gerekçeyi izah etmek 
suretiyle cevap arz etmiş oluyorum. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

BAŞKAN - - Sayın Aydmer. 

HİDAYET AYDINHK (Cumhurbaşkaıunc;t 
S. II.) —- Komisyon sözcüsü esasla haklı olduğu
muzu kabul buyurdular. Yalnız hangisinin fay
dası çoktur dediler. Küçümene iadesinde fayda 
o kadar çoktur ki, Millet Meclisini ikinci bir fa
hiş hatadan şimdiden sonra vikaye edecek. Ken
dilerinin de iştirak buyurdukları veçhile bu işi 
tevhidetmek lâzımken, tevhiden karara bağla
mak lâzımken, senden evvel yahut senin haberin 
olmadan böyle bir teklif vâki olmuştur, diye ret 
gibi bir usulsüzlüğe şimdiden sonra gidemiyecek-
tir, eğer biz esasa girersek. Kfendim, -bizim ka
bulümüzde Millet Meclisi Genel Kurulundan ge
çecekti]", diyor. Bizini reddohınan bir teklifi ka-
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bul etmeye hakkımız yok mu.' Binaenaleyh, biz 
reddohınan bir teklifi kabul edeceğiz, Millet Mec
lisinden çıkıp gidecektir. 

Binaenaleyh; bize tekrar gelmesine lüzum kal
ını yaeak, isleri zaman itibariyle kısaltacaktır, ya
kınlaştıracaktır. Böyle iiııeşikûk gayri malûıu bir 
zamana talik olmıyacaktır. Komisyonda ittifak 
vardır ki; esasta teklif muhiktir, kanunidir, âdil
dir. Binaenaleyh; rahi adalete bir an evvel var
mak için niye biz onların usulsüz olarak reddet
tikleri bir hususu kabul etmiyelim de işi meçhul 
bir âtiye talik edelim ve sonra kendi otoritemizi 
Meclis olarak kendi hakkımızı istimal etmiyelim 
de; siz reddet inişsiniz, usulsüz reddetmişsiniz ama 
biz de size uyalım diyelim. Doğru değildir ve Se
natoya, yakışmaz, bu. Biz teşrii otorite olarak on
ların bu hatasını ıslâh edecek vaziyetle bir esası 
kabul edersek mesele daha salim, daha faydalı 
şekle müncer olacaktır. Çok rica ediyorum; ko
misyon eğer bizim metnimizde arada bir tehalüf 
olur derse, kendisine it imadet iniyorsa, Millet 
Meclisi Komisyonunca kabul edilen metni aynen 
kabul etsin. «İsle sizin kabul etliğiniz metni, biz 
de aynen kabul ediyoruz.» deyip göndermeniz lâ
zımdır. Bu şekilde olursa, tekrar Cumhuriyet. Se
natosuna. gelmesine lüzum yoktur. rhı kısa za
manda adalete vusul mümkün olur. 

BAŞKAN" I*] fendim, gündemin 8 ne i mad
desindeki kanuna oy vermiyen arkadaşımız var 
mı.' Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka, 

daşlraını. Sayın Sırrı Uzunhasanoğlu ve 1 arka
daşının kanun teklifi iki defa 10 . (i . 19ö.'5 tari
hinde Başkanlıkça, ilk Komisyona havale edil
miş ve Keııel Kurulun o" . 1 . 1904 ve 9 . 1 . 1964 
tarihli 24 ve 29 ucu birleşimlerinde reddedilmiş
tir. Anayasamızın 92 nci maddesine göre Cumhu
riyet Senatosuna havale edildiği tarihten itiba
ren üç. ay zarfında çıkarılması gerekmektedir. 
Millet Meclisi Başkanlığından Cumhuriyet Sena
tosuna havale tarihi de Kî Ocak 19(>4 tür. 

Binaenaleyh, bizim elimizde uzun uzun ta
sarruf edebilecek bir zaman yoktur. Muhterem 
arkadaşım madalyonun bir tarafına bakıyor. 
lo Ocak'a kadar Ikomisyoua iade edilecek, Ko
misyon müzakeresini yapaea'k, raporunu 'tanzim 
edecek Yüksek Heyetinize gelecek ve Yüksele 
'Heyetinizde görüşülecek. Belki yetişeıbilir, bil
miyorum ama, bir dar zaman karşısındayız, 
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Sonra muhterem arkadaşım Aydmer, saniki 

biz bu 'kanun teklifine en uygun olan şekli ver
diğimiz; zaman, Mecliste kanuniyet iktisabede-
cekmiş gibi hâdiseyi mütalâa ediyor. Nasıl olsa _ 
Millet. Meclisine gidecek, Millet Meclisi Ada
let Komisyonunda görüşülecek, ondan sonra 
Genel Kurula gelecek orada görüşülecek, Hal
buki öteki teklif asgaıi Adalet Komisyonundaki 
bekleme sırasını geçirmiş, Adalet Komisyonun
dan çıkmış, nerede ise Millet Meclisi gündemine 
girmek üzere. Bunu oraya gönderdiğimiz tak
dirde gündemdeki sırayı bu gidiş tarihinden 
itibaren sonra ancaık alacak; bir öncelik, ivedi
lik önergesi verilmediği takdirde belki de uzun 
zaman bekliyeeektir. Hâdiseyi Yüksek huzuru
nuzda o tarzda izah buyuruyorlar 'ki, komisyo
na iade ettiğiniz takdirde ertesi gün Yükseik 
.Heyetinize gelir. Yüksek Heyetinizce de hemen 
kalbul edilirse hemen kanuniyet iktisabeder, öy
le değil. Tabi olduğu formaliteler bunlardır. 
Madalyonun öbür yüzü de var. iliz Millet Mec
lisi Adalet Komisyonunun ret kararı almaik su
retiyle yaptığı işleme hatalı diyoruz. Millet 
Meclisi Genel Kurulunun ret şeklinde aldığı (ka
rara da hatalı diyoruz. Simdi hatayı en «alim 
yoldan tashih etmek. Komisyonda çoğunlukla 
beliren görüş; bu hatayı en salanı ve en kısa şe
kilde hal yolu. İşte Komisyon tarafından ka
bul edilen yoldur diyoruz, En kısa yol bu, en 
salim yol bu. 

Muhterem arkadaşlar, raporumuzda biz Mil
let Meclisi Adalet Komisyonunun aldığı »karar 
isabetlidir, Millet Meclisi Genel Kurulunun al
dığı karar isabetlidir, demiyoruz. Diyoruz İd, 
Mustafa Uyar ve dört arkadaşı tarafından ya
pılan teklifin Millet Meclisince kabul, değişti
rilerek kabul veya reddi halinde mesele 'Cumhu
riyet Senatosuna intikal edeceğine, gerek ko
misyonumuzda, gerekse Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunda görüşüleceğine ve görüşmeler 
sırasında sözü edilen 455 ve 459 ncu maddeler
de değişiklik yapmalk gerekip gerekmediği ve 
gerektiği takdirde en uygun olan değişiklik ya
pılacağına göre, Sırrı Uzunhasauoğlu ve dört 
arkadaşı tarafından yapılan tekliflerin redde
dilmesinin uygun olacağı çoğunlukla (kararlaş
tırılmıştır. Yapılan işleme isabet izafe etmiyo
ruz, hataya işaret etmekteyiz. Bu hatayı bu su
retle daha kısa yoldan daha salim bir şelkikle , 
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tashih etin ekliğimizin mümkün olacağı kanısına 
ulaşmış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyenl.. Yok. Bir 
takrir vardır, okutuyorum, efendim. 

Yükseik Başkanlığa 
Şifahi izahatını dairesinde işin esası tetkik 

edilmek üzere teklifin 'komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

M İ DA YET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Eğer cevaz varsa Sbir kaç Otelime söy-
liyeyim efendim. 

BAŞKAN — Ta/kıir hakkında mı efendim? 
Buyurun. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhik ve âdil bir hususu teklif ettiği 
hakle bu muhik teklifin reddolunması şerefli 
bir hal değildir. Binaenaleyh esasında muhik 
okluğu kabul edilen bir teklifin reddini tasvi-
bedecek mahiyetteki 'komisyon talebi yerine, bu 
takririn kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Nusret Tuna 
bu raporun yeniden (komisyona iadesi ve mese
lenin yeniden tetkikini teklif etmektedirler. Ko
misyon buna lüzum görmediğini izah ettiler. 
(Tükümet ne mütalâadadır? 

ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ 
(Konya) — Yüksek Sen'atoya bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir ımütalâa beyan 
etmemektedir. Taikriri toylarınıza sunuyorum. 
Komisyona iadesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Raporun komisyona iadesi 'kabul edilmiş
tir. 

3. — Millî Eğitim Bakanlığına, bağlı her çe
şit orta ve yüksek dereceli okullar öğretmenle
riyle öğretmeninden gelip Millî Eğitim Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtında çalınmakta 
olanlara mebdei maaş derecelerinin düzeltilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/166; C. Senatosu 2/117) (S. 
Sayısı : 428) fi) 

(1) 428 S. Sayılı basmayanı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Bütçe Komisyonu?.. Burada. 

Hükümet adına salahiyetli kimse var mı?.. (Var 
sesleri) Buyurun efendim, Zat işleri Müdürü sa
lahiyetli kılınmıştır. 

Efendim, Bütçe ve Plân Komisyonu raporunu 
okutacağını. Sonra bir takrir A-ardır, onu okuta
cağım. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
12 . 3 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 1 . 1 . 1964 tarihli Birleşi

minde reddedilen «Cumhuriyet Senatosu Ağrı 
Üyesi Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının Millî 
Uğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve yük
sek dereceli okullar öğretmenleriyle öğretmenlik
ten gelip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş 
derecelerinin düzeltilmesi hakkında kanun tekli
fi» komisyonumuzun 12 . 3 . 1964 tarihli top
lantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin huzur
larında tetkik ve müzakere edildi : 

Teklifin tümü üzerinde yapılan müzakereler 
sonunda Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen ve teklifin reddine mütedair Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu komisyonumuzca de uy
gun mütalâa edilerek aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Denizli 

C. Akyar 
Kâtip 

îcel 
0. T. Okyay 

Van 
F. Işık 

Konya 
A. Onar 

Siirt 
L. Aykut 

BAŞKAN — 
efendim. 

uz 

Bir 

Sözcü 
Muş 

İ. Akpolat 

Burdur 
II. Otan 
Kayseri 

Söz hakkım mahfuz 
H. Dikeçligil 

Ordu 
Ş. Koksal 

Niğde 
K. Bayhan 

takrir vardır, okuyoru 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işler bölümü

nün 2 nci sırasında yer alan Yüksek ve Orta dere
celi okul öğretmenlerinin mebdei maaş dereceleri 
ile ilgili kanun tekliflerine ait yapılacak müzake-
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relerde, mevzuu sadece malî cepheden mütalâa 
ve karara bağlıyan Bütçe ve Plân Komsyonu ra-
Iiorn yerine, teklifin mahiyeti ve kaybolmuş öğ
retmen haklarının tezahürüne imkân verilebil
mesi için mevzu ile ilgili, bir ihtisas komisyonu 
olması itibariyle müzakerenin Millî Eğitim Ko
misyonu raporu üzerinde yapılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Elâzığ İzmir 
Rasim Giray Cahit Okurer 

Tabiî Üye Tunceli 
Mehmet Özgüneş Mehmet Ali Demir 

Çanakkale 
Hal it Sarıkaya 

BAŞKAN — Takrir, Bütçe Komisyonu rapo
ru yerine Millî Eğitim Komisyonu raporunun 
müzakereye mevzu olması mahiyetindedir. Bu 
mevzuda söz ist iyen? Yok. Teklifi oyunuza su
nuyorum; kabul edenler.... Kabul etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu müazckere 
edilecektir. Millî Eğitim Komisyonu burada mı
dır? (Burada sesleri) Millî Eğitim Komisyonu 
burada. Millî Eğitim Komisyonu raporunu oku
tuyorum. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yar
dımcı ve 23 arkadaşı tarafından hazırlanan (Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek 
dereceli okullar öğretmenleri ile öğretmenlikten 
gelip de Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve taşra 
teşkilâtında olanların mebdei maaş derecelerinin 
düzeltilmesi hakkındaki kanun teklifi), teklif 
sahibi ve ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de 
iştiraki le komsyonumuzda müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde de belirtilmiş olduğu 
veçhile, millî kalkınmamızın baş faktörü eğitim, 
eğitimin ana unsuru öğretmendir. Ayrıca eğiti
min verimli olmasında öğretmenin moralinin bü
yük bir rolü vardır. Öğretmenin moralinin ye
terli olabilmesi için, kendisini haksızlığa uğramış 
ihmal edilmiş bir eleman olarak hissetmemesi lü
zumu aşikârdır. 

Teklifin gerekçesinde4 tafsilâtiyle açıklanmış 
olduğu gibi, bugüne kadar çıkarılmış olan çeşitli 
kanunlar öğretmenler arasında maaş başlangıcı 
bakımından farklar meydana getirmiştir. O ka-
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dar ki, birçok öğretmenler devamlı müspet si
cil almış olmalarına rağmen, bu farklı işlem yü
zünden, maaş bakımından kendi öğrencilerinin 
gerisinde kalmışlardır. Bu durum hak ve eşitlik 
duygularını zedelemiş, birçok kıdemli ve değerli 
öğretmenin moralini sarmıştır. 

Bu haksız ve zararlı durumun düzeltilmesi, 
bütçe için büyük bir yük de teşkil etmememkte-
dir. Teklifin malî portesi, hak sahiplerinden ba
zılarının halen hayatta bulunmamaları bazıları
nın da arzuları ile emekli olmaları dolayısiyle fi
ilen âzami 6 milyon liradır. 

Teklifin sadece bir haksızlığı ve eşitsizliği dü
zeltmeyi hedef tutması, geleceğe ait hiçbir hü
küm koymaması dolayısiyle Hükümetin personel 
politikasına aykırılığı da düşünülemez. 

Bu hususları dikkate alan Komisyonumuz adı 
geçen kanun teklifi üzerinde Millet Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonunca kabul edilen şekil, yalnız 
ikinci maddenin (a) fıkrasının birinci cümlesin
deki «mezun olan» kelimeleri çıkarılmak sure
tiyle benimsemiş ve teklifi bu şekli ile kabul edil
mesine, cetvellerinin de aynen kabulüne, Bütçe 
ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiş
tir. 

Başkan 
îzmir 

C. Okurer 
Kâtip 

Afyon K. 
R. Hancıoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Cağa 

Sözcü 
Tabiî Üye 

M. Özgüneş 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Ağrı 
V. Yardımcı 
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Çanakkale Denizli 

H. Sarıkaya M. E. Durul 
Edirne Elâzığ 

T. Banguoğlu Birinci madde için söz 
hakkım mahfuzdur 

R. Giray 
İstanbul İzmir 

Ö. Şahingiray 1. Birand 
İzmir Kastamonu 

ö. L. Bozcalı M. Çamlıca 
Trabzon 

Y. Demirdağ 

BAŞKAN — Rapor hakkın da söz istiycnL 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

VASFİ GERGER (ürfa) — Bu meselede 
Sayın Bakanın bizzat bulunması çok ehemmiyet
lidir. Zannediyarum ki, ekseriyetimizde yoktur. 

(Beş sayın üye ayağa kalkarak yoklama yapıl
ması talebinde bulundu.) 

BAŞKAN — Açık oy neticesini arz ediyo
rum; 

Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu 
eski Muavin konsolosu Varban (Virban, Vcr-
ban) oğlu Georgi Vnrbanof (Virbanof, Ver-
banof) Çolakof'un cezasının affı hakkındaki ka
nun tasarısının birinci maddesinin oylanmasına 
88 sayın üye katılmış 84 kabul, 4 ret. Salt çoğun
luk sağlanamamış ise de Anayasamnı 92 nci mad
desi gereğince, madde işari oyla kabul edilmiş ol
duğundan tekrar oylanmıyacaktır. 

Beş arkadaşımız ayağa kalkmak suretiyle yok
lama istediğinden yoklama yapıyoruz. 

3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Burada 60 üyenin mevcudoldu-

ğu anlaşılmıştır. (Gelenler var sesleri) Gelen
leri de saydık. Çoğunluk kalmamıştır. 26 Mart 

1964 Perşembe günü saat 15,00 te 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,20 

toplanılmak 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in DSİ tarafından 1959 - 1961 yıllarında 
Nevşehir İli dâhilinde programa alınan işlere 

dair, Bayındırlık Bakanından 
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
yazılı cevabı (7/114) 

sorusuna Ener-
Ilüdai Oral'm 
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1 Kasım 1963 

C. Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın, Bayındırlık Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletinizi arz ve rica ederim. 

Prof. Dr. Ragıp Üner 
C. Senatosu Üyesi 

1. DSİ tarafından 1959 senesinde Nevşe
hir ili dâhilinde programa alman işler neler
dir? Bunlardan hangileri yapılmıştır?. 

2. 1960 senesi programına alınan işler ne
lerdir? Bunlardan hangileri yapılmıştır? 

3. 1961 senesi programına alman işler ne
lerdir? Bunlardan hangileri yapılmıştır? 

4. 1962 senesi programına alman işler ne
lerdir? Bunlardan hangileri yapılmıştır? 

5. 1963 senesi programına alınan işler ne
lerdir? Bunlardan hangileri yapılmıştır? 

6. 1964 senesi için programları nedir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 17 . 3 . 1964 
Devlet Su işleri Genel 

Müdürlüğü 
Yardımcılık (S. S.) 

Sayı : 100-6/229 

Konu : Nevşehir Senatörü Ra-
gıp Üner'in DSİ tarafından 

Nevşehir 1959 - 1964 yıllarında 
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ilinde programa alınan işlere dair 
yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8 . 11 . 1963 tarih ve 2958-7/114/3568 

sayılı yazınız. 
Yukarıda adı geçen yazı ile intikal ettirilen 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Eagıp 
Üner'in DSl tarafından 1959 - 1964 yıllarında 
Nevşehir ili dâhilinde programa alınan işlere 
dair Bayındırlık Bakanına tevcih ettiği yazılı 
soru önergesine hazırlanan cevap aşağıda su
nulmuştur. 

1. DSl tarafından 1959, 1960, 1961, 1962, 
1963 senelerinde Nevşehir ili dâhilinde prog
rama alman işlerle, bunlardan hangilerinin ya
pıldığı ilişik listelerde arz olunmuştur. 

2. 23 . 9 .1963 tarih 6/2232 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı ile kesinleşen 1964 yılı 
programı 15 Ekim 1963 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanmış bulunmaktadır. 

Buna göre Nevşehir ilinde sulama ile ilgili 
olarak, Tatların Barajı inşaatı, içmesuyıı ile 
ilgili olarak 11 köy içmesuyıı işinin ele alınma
sı derpiş edilmiştir. 

İçmesuyıı getirilecek köylerin isimlerinin 
tesbiti ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Arz olunur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

iHüdai 'Oral 
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Nevşehir ili dahilindeki programa 
alınan işlerin icraat durumu 

îs m ismi 

A) Sulama ve drenaj : 
1. Topraklı köyü sulama ikmali 
2. Ürgüp - Karain köyü yeraltı suyu 

Programa alın
dığı yıl 

1959 
1959 

3. Gülşeüıir - Kaza Merkezinin Kızılırmaktan 
pompajla sulanması. 1959 

4. Damsa Barajından Ürgüp Kocamustafa-
paşa, Ortahisar, Karagöz arazisinin su
lanması 

5. Damsa Barajının kretinin yükseltilmesi 
6. Gülşeihir Arafa köyü ıbendi inşaatı 
7. Gülşeihir'de gölet yapılması 

8. Tatların Barajı inşaatı 

B) Taşkın koruma : 
1. Kaymaklı mahallesi Kurudere taşkın 'ko

runması 1959 
2. Nevşelhir - Avanos sol saJhil istinat- duva

rının yapılması 1959 
C) Köy içmesuyu : 
1. Merkez - Narköy 1959 

2. Merkez - tcik köyü 1959 Vilâyet 
1963 DSÎ 

îşin yapılıp 
yapılmadığı 

Yapıldı 
Yapılamadı 

1959 
1959 
1959 

1962- 1963 

Yapıldı 
Yapıldı 
Yapılamadı 

Çalışılıyor 

Yapılamadı 

Yapıldı 

Yapılamadı 

Yapılıyor 

Köylüler tara 
1960 - 19ı61 
yıllar progra 

Su ihtiyacı 1 
Bakanlığının 
olunmuştur. 

Sulama kana 
Tarım Bakan 

Jeolojik etüt 
inşa çıkmamı 
Kati projeler 
ilhale edilecekt 

Makina tahsi 

Nüfusu 3 000 
şında olduğun 
1959 da açıla 
1963 program 
itlhal edildi v 
edildi. 



işin ismi 
Programa alın

dığı yıl 

3. Merkez - Kızılcin köyü 

4. Merkez - Karaeaviran köyü 

5. i\1e)vşelhir - Derinkuyu - Zile 

6. Merkez - (Boğaz 

7. Merkez - Sulusaray 
S. Merkez - Suvernıez 

9. Derinkuyu - Yazıhöyük 

10. Derinkuyu-Kuyulutatlar 

11. Merkez - înallı 

12. Merkez - Doğala 

1959 Sondaj 
1963 DSÎ 

1959 Vilâyet 
1962-1963 DSÎ 
1961 Vilâyet 
1962 -1963 DSÎ 
1962 -1963 

1959 Sondaj 
1962 -1963 

1962 -1963 

1962 -1963 

1962 -1963 

1963 

13. Merkez - İbratıimpaşa 1962 - 1963 

14. Avanos - Mahmuttatar 

16. Gülşedıir - G-öztasan 
•116. » - Hırah 

1963 

1960 
1963 

işin yapılıp 
yapılmadığı 

Yapılıyor 

Yapılıyor 

Yapılıyor 

Yapılıyor 

Yapılıyor 
Yapılıyor 

Yapılıyor 

Yapılıyor 

Yapılıyor 

Kısmen yapıla
biliyor 

Başlanamadı 

Yapılamadı 

Yapılamadı 
Yapılamadı 

Aynen îcik k 
daj müspet n 
itihal edildi. 
1959 senesin 
dâhildir. 
Münferidolara 
neticelenmeyin 
Boğaz igrupun 
edildi. 
1964 te tulum 
Derinkuyu -
17 . 10 . 19<63 t 
Derinkuyu -
17 . 10 . 190 
Derinkuyu -
17 . 10 . 196 
6 köylük îna 
mal edildi, 18 

Doğala grupu 
ve Kuruköy 
temini için a 
Ortahisar ve 
mesine rıza g 
dadır. Bu yü 
30 . « . 1963 
ği yardımdan 
Kısmen suyu 
îsale edilecek 
ğından yeni 



işin ismi 
Programa alın

dığı yıl 

Ot 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

» - Karacaşar 
»; - Sulhanlı 
» - Survasa 

Hacıbektaş - Hasanlar 
EozaMı - Merkez 
Ürgüp - Avcılar - Göreme 
Ürgüp - Demirtaş 

1960 
1963 
1960 
1960 
1962 
1962 
1962 

Vilâyet 

-1963 
1963 

İşin yapılıp 
yapılmadığı 

Yapıldı 
Yapılıyor 
Yapılamadı 
Yapılamadı 
Yapıldı 
Yapıldı 
Yapıldı 

Vilâyetçe yap 

KJöyün suya 
Köyün sııya 

Köve devir v 
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2- — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit I 

Tevfik Okyayuz'un, Mersin'deki Ayvagediği 
yaylasının içme suyu işine dair Bayındırlık Ba
kanındım sorusuna Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam Hüdai OraVın yazılı cevabı (7/120) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Bayındırlık Balkana ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lalet buyurulmasını saygılarımızla rica ede
riz. 

1. Mersin'in Ayvagediği yaylası içme su 
işi, hangi yılda programa alindi'? 

2. Hangi yılda işe .başlandı? 
3. İlk olaralk gönderilen ödenek mi'ktaırı 

nedir? 
4. ilik ödenekle ne gibi tesisler yapıldı? 
'5. İlk tesislerden müspet Mır sonuç alındı 

mı? 
6. İlk tesiste, yapılan su deposundan gayv 

risi, faydasız olduğu kanaatiyle iptal edilen 
tesisler nelerdir? 

7. İptal veya knllanıimıyaın tesislerin mas
rafları tutarı nedir? 

#. llçme su işinde yerli 'halkını fikrinden 
istifade edildi mi? 

9. İçme su işinde, ,bu yaylanın içinde ve 
yakınlarında bulunan ve kalen akar variyette I 
olan sulardan istifade ciheti neden düşünül
medi ? 

10. /ikinci defa ne kadar ek ödenek gön- I 
d erildi? I 

İd. ılîu gönderilen ek ödenekle yapılan işler I 
'nelerdir? I 

12. ılkinci defa ıgöudcriten ödenekle yapılan I 
yeraltı su galerisi tamamen yıkıldığı halde, I 
Adana Devlet Hu İşleri Reisliğinin bugüne I 
kadar hu işe (bigâne İkalım ası nedendir? I 

PJ. İkinci defa gönderilen bu ödenekle ya- I 
pılan yeraltı .su galerisinde bir yıl evvelden ka- I 
lan ve taşlaşmış çimentolar yeni çimento ile I 
karıştırılıp inşaatta kutlanıldı mu? I 

14. İki defa gönderilen ödenekle yapılan I 
ve sonunda iptal edilen ve yıkılan işler esna- I 
.sııula Devlet Su İşleri sorumluları bu; işe niçin I 
müdahale etmediler? I 

lf). Milletin parasının .heba olması dolayısiyle, I 
sorumlular hakkında Bayın dirlik Bakanlığı I 
.bugüne kadar niçin soruşturma açmadı? J 
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16. .Halen âtıl vaziyette olan, Ayvagediği 

içime su tesislerinin 'acele yapılması için Bayın
dırlık Bakanlığı sorumluları ne düşünmekte
dirler ? Niçin beki emektedirler ? 

17. 'Plânlı çalışma devresine girişildiği hal
de, bu yaylanın içme su işini üç yıldır haile
de ınlyen Devlet ıSu İşleri .sornmlulaırı hakkın
da, Sayın Bayındırlık Bakanı ne düşünmekte
dir? 

18. Ayvagediği içme vsn işinin tam ve katî 
olarak ne1 zaman ve nasıl yapılacağını Sayın 
Bakam taraflıca bize bildirebilir mi? 

19. Ayvagediği içme su tesisleri yapılırken, 
A) 'Mersin Su İşleri Şubesi Müdürü, 
B) Adana Devlet öıı İşleri Reisliği, 
O) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
,D) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İç

me Su İşleri Reisliği yetkililera muhtelif tarih
lerde yapılan ikaz ve uyarmaları daima olum
suz ve .sorumsuz karşılamış ve bilhassa ilk te
sisler yapılırken, gerek yerli halkın anlayışlı 
ve bilgili uy arın atarı1 d inle inmemiş, o zamanki 
Mersin Su İşleri Şubesi 'Müdürünü ikaz edeni 
şahıslar ve batsın mensubu kimseler azarlan-
mıştıi'. 

20. Sayın Bakanın bu işe gerekli önemi 
vermesi ve Ayvagediği yaylası halkının yıllar
dır özlediği içme su tesislerinin er geç 196'3 -
1904 yılları içinde yapılması ve bitirilmesi işi
nin ele 'alınmasını beklerken bu arada kalkın 
bâzı önemli İsteklerini de sırayla, arzında fay
da. mülâhaza. etmekteyiz. 

Şöyle ki : 
A) Yayla halkının nüfusu her yıl munta

zaman ^çoğaldığı düşünülmekte ve bilinmekte 
olduğundan, yeniden yapılacak olan tesislerde, 
yayladaki halen akar vaziyette olan çeşme su-
larn ile, suları bol ve devamlı olaraik hulunan 
kuyu sularının da. yeniden açılacak galeriler
de, toplanması kaçınılmaz bir gerçektir. (Me
selâ Kozluoluk çeşmesi ile yaylanın .güneyin
deki Kavaklı çeşmesi suları ilk akla gelen çeş
melerdir. ) 

B) Yeniden açılacak ve yapılacak galeri
nin dalha derin, daha. geniş ve daha uzun ol
ması iktiza eder. 

O) .'Halen mevcut çeşmeler yanında ilâve 
çeşme!er yapılması, 

D) (Evlere de su verilmesinin temini, 
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E) Uzun mesafedeki su boruiarıı aralarına 

(T boruları) ilâvesi, 
ıF) Çeşme muıslııiklarnıın ot.oma.tik olması, 

(Fazla su sarfını' önlemek) 
J ) (Halen mevcut su deposu ilerdeki ihti

yaca kâfi gelmiyeceği! için evlere verilecek su 
için ikinci bir biriktirme su deposunu ti ya
pılması zaruridir. 

İçel Senatörü 
Cavit Tevfik Okyayuz 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 17 . 3 . 1964 

Kaynaklar Bakanlığı 
Devlet Su îşleri 
Genel Müdürlüğü 

Yardımcılık (S. S.) 
Sayı : 1006/226 

Konu : Ayvagediği Yaylasının 
içmesuyu işine dair İçel Sena
törü Cavit Tevfik Okyayuz un 

yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 30 . 11 . 1963 tarih ve 3019 - 120/3633 

sayılı yazınız. 
Yukarda adı geçen yazı ile intikal ettirilen 

Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz'un, Mersin'deki Ayvagediği yaylasının 
içmesuyu işine dair Bayındırlık Bakanına tevchi 
ettiği yazılı soru önergesine hazırlanan cevap aşa
ğıda sunulmuştur. 

1. Mersin'in Ayvagediği yaylası içmesuyu işi 
1961 yılında programa alınmıştır. 

2. İşe 1961 yılında başlanmıştır. 
3. İlk olarak 140 000 TL. İrk yetki gönderil

miştir. 
4. İlk ödenekle yapılan tesisler şunlardır : 
a) Drenaj 
b) Toplama odası 
c) Terfi hattı (bilâhara şebeke borusu hali

ne inkilâbetti.) 
d) 100 m3 lük depo 
e) Bir kısım şebeke (çeşmeler hariç.) 
5. Drenaj hafriyatları hiçbir zaman kati bir 

inşaat mahiyetini haiz olmayıp daha ziyade bir 
etüt ve araştırma işi mahiyetindedir. Bu bakım
dan bu kabîl hafriyat neticesinde her zaman 
tahmin edilen neticeyi almak mümkün olmamak
tadır. Yapılan hafriyatla arazinin su verme ka- 1 
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bdliyeti tesbit edildikten sonra alman neticeye 
göre hareket edilmektedir. 

Ayvagediği içmesuyu işine ait avanprojede 
ilk tesislerin drenajından 1 - 2 İt/sn civarında. 
su temin edebileceği tahmin edilmiş ise de arazi
nin su verme kapasitesinin avanprojede ki derin
liklerde buna müsaidolmadığı anlaşılmış ve bu 
bakımdan projede ufak bir tadilât yapılarak 
drenajın memba kısmı bir miktar derinleştitiri-
lerek mevcut kuyulardan birisi ile irtibat et
tirilmek suretiyle kurak aylarda 0,6 İt/sn ve ya
ğışlı mevsimlerde ise ihtiyaçtan fazla miktarda su 
temin edlimiştir. 

Bu bakımdan yapılan ilk tesislerden müspet 
bir netice alınamamış olması mevzuubahis değil
dir. 

6. İlk ödenekle yapılan tesislerden fayda
sız olduğu kanaatiyle terk edlimiş bir kısmı mev
cut değildir. Bunların hepsi halen kullanılmakta
dır. Drenaj kısmından temin edilen sular, bilâ
hara tesis edilmiş bulunan toplama galerisinde 
iddihar edilmekte ve pompajla 100 m3 lük depoya 
basılmakta ve borular vasıtasiyle şebeke çeş
melerine tevzi edilmektedir. Yeraltı suyunun yük
sek olduğu mevsimlerde içmesuyu ihtiyacın
dan fazla su toplanmakta ve drenaj hattı niha
yetinden tahliye edilen fazla sular sulamada 
dahi kullanılmaktadır. 

7. 6 ncı maddede izah edildiği veçhile kul-
lanılmıyan kısım yoktur. Yalnız inşaat sırasın
da lüzum görülen teknik sebeplerle projede ta
dilât yapılmıştır. 

8. Drenajdan avanprojede derpiş edilen 
miktarda su teinin edilemeyince havzanın su ka
pasitesi göz önünde bulundurularak drenajın 
başlangıç kısmı derinlestirilmek ve genişletilmek 
suretiyle bir toplama galerisi haline getirilmiş 
ve bu galerinin memba kısmı mevcut kuyular
dan biriyle irtibat ettrilip bu suretle tesis edi
len galeride bir iddihar hacmi temin edilmiş ve 
pompaj yapılmıyan anlarda drenlerden gelecek 
suların bu galeride toplanması sağlanmıştır. Bu 
bakımdan galerinin diğer kısımlarının derinleş
tirilmesi mealindeki yerli halkın tavsiyelerinin 
yerine getirilmesine teknik bir sebep görüleme
miştir. 

9. Bu yayla içinde veya yakınında gerekli 
debiyi ekonomik olarak verecek memba olma
dığı için yerüstü sularından faydalanma ciheti 
düşün! memiştir, 
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.10. İkinci dcL'a 40 000 TL. İrk ödenek gön

derilmiştir. 
11. İkinci defa gönderilen ödenekle yapılan 

tesisler aşağıda gösterilmiştir. 
fi) Toplama galerisi 
1)) Terfi dairesi 
c) İsale hattı 
d) Şebeke bakiye kısmı ve çeşmeler. 
12. Köy içinde bulunan galeri tamamen yı

kılmış olmayıp mevzii olarak bir iki yerinden 
çökmüştür, (»aleri bu durumda da iş görmekte 
ve yayla sakinlerinin suyunu temin etmektedir. 

Onbirı lira ile tamiri kabil olan bu çöküntü
nün ıslahı 1963 yılında yaylayı susuz bırakmamak 
için DSİ Adana Bölge Müdürlüğünce 1964 İlk
baharında yapılmak üzere programa alınmıştır. 

13. Yeraltı su galerisi inşaatında bir yıl ev
velden kalıp taşlaşan çimentoların yeni çimento 
ile karıştırılıp inşaata kullanıldığı bahis konusu 
değildir. Köylüler bu hususu bu işte çalışan iş
çilerden işittiklerini ifade etmektedirler, (ki, bu 
işçilerin bu köyün yerlileri olup işi yapan taşa-
rondan paralarını alamamışlardır. Bilâhara teş
kilât müteahhit namına bu paraları dağıtmıştır.) 

14 - 15. Yukarıdaki maddelerde de açıklan
dığı veçhile drenaj işleri daima bir su araştırma 
etüdü mahiyetini taşır. Bu bakımdan her zaman 
ümidedilen neticesinin elde edilmesi beklenemez. 
İlk keşifte düşünülen tesislerin maliyet ve mikta
rının değişmesi projede tadilât ile ilgili olup ta
mamen teknik zaruret icabıdır. 

16. Ayvagediği icmesuyu tesisi halen âtıl va
ziyette olmayıp inşaat yapıldığından beri kulla
nılmaktadır. Nitekim bu sene yayla zamanında 
muvakkaten işletmeye açılan tesisat çalışmış ve 
mevsimine göre günde 50 - 100 ton su vermiş ve 
yaylanın halihazır su ihtiyacını karşılamıştır. Ha
len yaylada 15 hane meskûn olduğundan tesisat 
halk tarafından lüzumlu hallerde çalıştırılmakta
dır. 

17. İnşaat tamamen ikmal edilip resmen iş
letmeye açılmış durumda değildir. Esasen halkın 
suya mübrem ihtiyacı, tesisin etrafının meskûn 
ve üstünün yol olması düşünülerek drenaj hen
deklerinin üstleri acilen kapatılmış bu suretle 
hem çeşit temin edilmiş hem de tesis muvakka
ten halkın istifadesine arz edilmiştir. 

Tamir işinin gecikmesine de yine hassaten iş
yerinin köy içinde olması dolayısıyla çalışma şart

larının güçlüğü, köyün yollarının kapatılmaması 
ve suyun yayla mevsiminde kesilmemesi mülâ
hazaları sebebol m ustur. 

18. — Bununla beraber mühim bir yekûn tut-
mı yan mütebaki işlerin 1964 İlkbaharında tamam
lanması için gerekli her türlü tertibat alınmıştır. 
Bu maksatla da tamiratın ikmaline kadar muvak
kat bir müddet tesis işletmeden çıkarılacaktır. 

Tesise yeni su kaynakları ilâve edilmesi gaye
siyle gerekli istikşafı etüdler yapılacaktır. 

19. Kayıtlarımızın tetkikinden bu mevzu ile 
ilgili her hangi bir uyarmaya muhat abolunmadığı 
anlaşılmaktadır. Ancak Ankara Radyosu köylü 
saatinde bu işle ilgili olarak okunan ve Tarım 
Bakanlığı Neşriyat ve Tanıtma Müdürlüğünce 
teşkilâtımıza gönderilen (Bir vatandaş mektubu) 
üzerine merkezden bir eleman gönderilerek durum 
mahallinde tetkik ettirilmiştir. 

"20. Ayvagediği icmesuyu inşaatının noksan
ları 1964 yılında behemehal tamamlanacaktır. Ye
ni su mevzuunda etütler yapılmaktadır. 

Bu maddede sorulan diğer hususların cevapla
rına gelince : 

a) Köyde halen 12 aded çeşme mevcuttur. 
Köyün daimî nüfusu 75 (15 hane) olup yayla za
manlarında 1 500 - 2 000 (400 hane) bulunmak
tadır. Teşkilâtımızın DSİ içmesu etüt - proje tek
nik şartnamesinin şebeke hesabı ve teşkili 4/b ta
limatına tevfikan 250 - 300 nüfusa 1 aded çeşme 
inşa edilmektedir. 

b) Kvlere su temini işi DSİ teşkilâtı vazifele
ri dışında bulunmaktadır. Teamül gereğince ev 
bağlantılarının yaptırılması tesisin işletilmesini 
deruhde edecek olan köy ihtiyar heyetinin vazife 
ve salâhiyetleri dahilindedir. Ve yapılacak ev bağ
lantılarının masrafı da aboneye aittir. 

c) Uzun mesafedeki su boruları arasına T 
parçası ilâvesine teknik zaruret yoktur. Branşınan 
yapmak icabettiğinde ev bağlantısının talebeden 
evin önünde tesisi işleteceklerce lüzumlu görülen 
yere bir kolyepiriz takılması kâfidir. Büyük şe
bekelerde dahi mevzu bu şekilde halledilmektedir. 

d) Otomatik ('eşme yapmak su sarfiyatını 
önlemekten ziyade su sarfımı yol açmaktadır, çün
kü; bunların bozulması çok kolay ve tamirleri ise 
çok zordur. Bugüne kadar muhtelif şehir ve ka
sabalarda tatbik edilmiş bulunan bu tip otomatik 
çeşmelerden iyi netice alınamamıştır. Bu bakım-
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dan yapılan çeşmelerde mümkün mertebe sadeli
ğe gidilmesi kolay ve mahalli imkânlarla tamir 
edilebilmesi esas prensibimizdir. 

e) Ayvagediği halen inşa edilmiş bulunan 
100 m3 lük su deposu köyün 30 sene sonraki su 
ihtiyacı da kaale alınarak hesaplanmış bulunmak-
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tadır. Bu bakımdan ikinci bir depo yapılmasına 
her hangi bir teknik zaruret görülmemektedir. 

Arz olunur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Hüdai Oral 



C. Senatosu B : 54 24 . 3 . 1964 O : 1 
Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski muavini konsolosu Varban (Virban, Verban) -
oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verbanof) Çolakof 'un cezasının affı hakkındaki kanun tasarısının 

1 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
.Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali T ürker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 88 

Kabul edenler : 84 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıy anlar : Q2 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
BOLÜ 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğhı 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumrak 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betıl 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Dernirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Tşık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
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TABÎÎ ÜYE 
Mehmet özgüneş 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emenullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırrıash 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

AYDIN 
îskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 
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[Reddedenler] 

ANTALYA I İSTANBUL I ÎZMlR 
Mustafa özer | Şevket Akyürek | Ömer Lûtfi Bozcalı 

/ ()ı/a katılm t yanlarj 

BURSA 
Baki Güzev 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
thsan Ham it Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi San «il an 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmeaı 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

Sabahattin Tanman 
Bere. Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırra Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Haz er 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusrnan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 
(Î.Ü) 

MALATYA 
Mehmet 5*;eki Tulunay 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Emin Acar 
Ferit Alpiskender (B. 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Ora! 

ORDU 
?]şref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

[Açık üyelikler] 

SAKARYA 
Turhan Kapaniı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin BuiaK 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zalofflu 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan A takan 
EsafÇağf 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

İstanbul 
Samsun 

Yekûn 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

ELLÎDÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 
24 . 3 . 1964 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1.— Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi 
2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 

Hasan Ali Türker ve 9 arkadaşının, toplum ve 
köy kalkınmasında takibedilecek politika hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/9) 

B - ÎKÎNCÎ 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) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, Bitlis Baykan Hidro -
Elektrik projesine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/248) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitüsü 
öğretmenlerinden Sadrettin Gülsaran hakkında 
açılan tahkikata dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/249) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nm, Kastamonu'da kurulması 
düşünüden kâğıt fabrikasına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/250) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nm, Devrekani ovasından 
geçen sudan faydalanılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Tarım ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlarından sözlü sorusu (6/251) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nm, yarım kalan Kuzey sahil yo
luna dair, Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/252) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, bugüne kadar Batı ülke

lerine tahsile gönderilmiş olan öğrencilerimize 
dar, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/253) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDÎLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLEN 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 Adalem 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/516, C. Sena
tosu 2/ 119) (S. Sayısı : 410) [Dağıtma tarihi : 
29 . 2 . 1964] 

2. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her çe
şit orta ve yüksek dereceli okullar öğretmenle
riyle öğretmenlikten gelip Millî Eğitim Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta 
olanlara mebdei maaş derecelerinin düzeltilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân Komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/166; C. Senatosu 2/117) (S. 
Sayısı: 428) [Dağıtma tarihi: 16 . 3 . 1964] 

3. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nuna bir madde ile 32 ve 47 nci maddelerine 
birer fıkra ilâvesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyondan raporları (M. Meclisi 2/126; 
C. Senatosu 2/116) (S. Sayısı : 431) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 3 .1964] 



V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLER 

B - BlRÎNCÎ GÖRÜŞMESÎ YAPILACAK 
ÎŞLER 

1. — 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] 

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

3. — 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] 

4. — Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/542, (C. Sena
tosu 1/354) (S. Sayısı 418) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] 

5. — Bayram Albayrak hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/438, C. Sena
tosu 1/384) (S. Saysı : 419) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1964] 

6. — 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] 

X 7. — Evlilik dışı çocukların tanınmalarını 
kabule yetkili makamların yetkilerinin genişle
tilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/233; C. Senatosu 1/367) 
(S. Sayısı: 423) [Dağıtma tarihi: 11 . 3 . 1964J 

X 8. — Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkon
solosluğu eski Muavin Konsolosu Varban (Vir-
ban, Verban) oğlu Georgi Varbonof (Virbonof, 
Verbanof) Çolakof'un cezasının affı hakkında
ki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/555; C. Senatosu: 1/399) (S. Sayısı: 424) 
[Dağıtma tarihi : 11.3.1964] 

X 9. — 1938-1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/214; C. Se
natosu 1/363) (S. Sayısı: 426) [Dağıtma tari
hi: 16 . 3 . 1964] 

X 10. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları öğrencileri hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/263; C. Senatosu 1/350) (S. Sayısı: 427) [Da
ğıtma tarihi: 16 . 3 . 1964] 

X 11. — 10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinden müte
vellit T. C. Ziraat Bankası ve Maliye Bakan
lığına olan borçlarının ertelenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları. 
(M. Medlisi 2/426; C. Senatosu 2/120) (S. Sa
yısı: 429) [Dağıtma tarihi: 17 . 3 . 1964] 

X 12. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.08 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu Kararna
melerinin onaylanması hakkındaki kanun tasa-



nsmm Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Hân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/225; C. Senatosu 1/366) (S. Sayısı: 430) 
[Dağıtma tarihi : 17.3.1964] 

13. — Bedih Kılıç hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi 3/205; C. Senatosu: 1/351) 
(S. Sayısı: 432) [Dağıtma tarihi: 18.3.1964] 





Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

765 sayılı Tüı̂ k Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 
655 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. Senatosu 2/119) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 499) 

Millet Meclisi 
• Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 13 . 1 . 1964 
Sayı : 5700 - 34202 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve dört .arkadaşının, 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 455 nci maddesiyle 2275 ve 3038 sayılı kanun
larla muaddel 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun teklif inin reddine dair 
olup, Millet Meclisinitn 9 . 1 . 1964 tarihli 29 ncu Birleşiminde kabul edilen, Adalet Komisyonu 
raporu ile teklif dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuacl S irmen 

Not : Bu teklif 10 . 6 . 1963 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3.1. 1964 ve 9.1. 1964 tarihli 24, 29 ncu birleşimlerinde reddedilmiştir. (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 499) 

Millet Meclisinin kabul ettiği rapor 
10 . 10 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet • Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanımla muaddel 455 nci maddesiyle 2275 ve 3038 sayılı kanunlarla 
muaddeıl 459 ,ncu maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla, teklif sahibi ve ilgili Hükümet temsilcileri hazır olduğu halde komisyonumuzda 
müzakere edildi: 

Daha evvel aynı maksadı temin eden, İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 4 arkadaşının tek
lifi 2/323 komisyonumuzca kabul edilip, müspet mütalâa ile Yüksek Başkanlığa arz edilip Meclis 
gündemine alınmış olduğundan, tekerrür olan işbu ıteklifin reddine komisyonumuzca karar veril
miş olmakla, ıGenel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Kâtip 
Başkanı Bu llapor Sözcüsü İzmir Artvin 
İT. O rai S. Vardarlı M. fıjar S. Eminağaoğlu 

Çanakkale Elâzığ İçel Kars 
Ti. Arat N. Güraıj M. Ar ikan L. Aküzüm 

Kayseri Kayseri 
.1. Araş M. Gök er 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu * 25 . 2 . 1964 

Esas No: 2/119 
Karar No: 75 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet »Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel 455 nei maddesiyle 2275 ve 3038 syaıh kanunlarla muad
del 459 neu maddelerine birer fıkra eklenmesine dair teklifin reddine dair olup Millet Meclisinin 
9 . 1 . 1964 tarihli 29 neu Birleşiminde kabul edilen, Adalet Komisyonu raporu ve teklif dosyası 
Millet Meclisi Başkanlığının 13 Ocak 1964 tarihli ve 5700 - 34202 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına tevdi olunmakla Komisyonunuzun Şubat 1964 tarihli Birleşiminde tetkik ve 
müzakere olundu : 

Cumhuriyet Senatosu .Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının teklifi T. C. Kanununun 
455 ve 459 neu maddelerinin değiştirilmesi isteğini nâtık bulunmaktadır. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonu sözü edilen maddelerin değiştirilmesi isteği ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 4 arkadaşı tarafından teklifin müspet mütalâa edilerek tanzim edilen raporu 
ile birlikte Başkanlığa sunulduğundan bahisle, Sırrı Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının teklifinin red
dine karar vermiş ve Millet Meclisi Genel Kurulu da 9 . 1 .1964 tarihli 29 neu Birleşiminde bu ret 
kararını kabul etmiştir. 

Mustafa Uyar ve 4 arkadaşı tarafından yapılan teklifin Millet Meclisi Genel Kurulunda henüz 
gö rüşülmediği öğrenil mistir. 

Anayasamızın 92 nci maddesi, Millet Meclisinde kabul, değiştirilerek kabul, veya reddedilen ta
san ve tekliflerin Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesini belli sürelere bağlamıştır. 

Mustafa Uyar ve 4 arkadaşı tarafından yapılan teklif üzerinde Millet Meclisinde cereyan edecek 
görüşmelerine ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceğinin kestirilmesi mümkün olmadığı gibi inti
zar halinde sözü edilen 92 nci maddenin belli ettiği sürenin dolması da muhtemeldir. 

Mustafa Uyar ve 4 arkadaşı tarafından yapılan teklifin Millet Meclisince kbaul, değiştirilerek 
kbaul veya reddi halinde mesele Cumhuriyet Senatosuna intikal edeceğine, gerek Komisyonumuzda 
gerekse Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda görüşüleceğine ve görüşmeler sırasında sözü edilen 
455 ve 459 ncıı maddelerde değişiklik yapılması gerekip gerekmediği ve gerektiği takdirde en uygun 
olan değişiklik yapılacağına göre Sırrı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşı tarafından yapılan teklifle
rin reddedilmesinin uygun olacağı çoğunlukla kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel. Kurulunun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek. Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Tokat Kastamonu Tabiî Üye 

Muhalifim Zihni Betil Muhalifim Muhalifim 
Söz hakkım saklı A. Nusret Tuna Kadri Kaplan, 
O. Haini Sarıgöllü 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. Aydın 
Mucip Ataklı Amil Artus Muhalifim Bursa 

Fikret Turhangil Şeref Kayalar 
Erzurum. Konya Samsun Sivas 

Nihat Pasinli Muammer Ohnz Cemal ettin Bulak Tiifat Öçten 
Uşak 

Kâmil Coskunoğlu 

m I I mm* M 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 410 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu 
Varban (Virban, Verban) oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verba
nof) Çolakof'un cezasının affı hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M« Meclisi 1/555; C. Senatosu 1/399) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 521) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 2 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6994 - 39771 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 2 . 1964 tarihli 64 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Varban 
(Virban, Verban) oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verbanof) Çolakof'un cezasının affı hakkın
da kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 1 ,. 10 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 27 . 2 . 1964 tarihli 64 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 521) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 5.3, 1964 
Esas No. : 1/399 
Karar No. : 89 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 27 Şubat 1964 tarihli 64 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek işari oy ile kabul edilen, Bulgaristan'ın istanbul'daki Başkansolosluğu eski Muavin Kon
solosu Varban (Virban, Verban) oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verbanof) Çolakof'un cezasının 
affı hakkındaki Kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 28 Şubat 1964 tarihli ve 6994-39771 sa
yılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tevdi olunmakla Komisyonumuzun 5 Mart 1964 
tarihli Birleşiminde Hükümet adına Dışişleri Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu: 
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Kanun teklifinin gerekçesi hakkında Hükümet temsilcisinin vermiş olduğu geniş izahat Komis

yonumuzca 'benimsenmiş ve kanun tasarısının maddelerine geçilmiş ve Millet Meclisince kabul olu
nan metin Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Aydın 

0. 8. Sarıgöllü 

Konya 
M. Obuz 

ızada bulunamadı 
Uşak 

K. Çoşkunoğlu 

Sözrü 
Tokat 
Z. Betil 

Samsun 
Ç. Bulak 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

ıSivas 
B. Öçten 

Bursa 
Ş. Kayalar 

İmzada bulunamadı 

Tekirdağ 
iS. Üren 

İmzada (bulunamadı 

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu 
eski Muavin Konsolosu Varban (Virban, Verban) 
oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verbanof) Ço-
lakof'un cezasının affı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bulgaristan'ın İstanbul'daki 
Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Filibe 
(Plovdiv) nüfusunda kayıtlı Varban (Virban, 
Verban) oğlu Stayonka'dan (Stoyanka) doğma 
1925 doğumlu Georgi Varbonof (Virbanof, Ver
banof) Çolakof'un Ankara Garnizon Kuman
danlığı Siyasi Mahkemesinin 8 Aralık 1959 ta
rihli 959/10 esas, 959/31 karar sayılı ve Askerî 
Temyis Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 9 
Mayıs 1960 tarihli, 960/1430 esas, 960/1719 ka
rar sayılı ilâmlariyle hükümlü bulunduğu 12 
sene 6 ay ağır hapis cezası affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe £İrer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ba
kanları yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu 
eski Muavin Konsolosu Varban (Virban, Verban) 
oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verbanof) Ço
lakof'un cezasının affı hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 424 ) 



Dönem : 1 / O O 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 Z O 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dereceli okul
lar öğretmenleriyle öğretmenlikten gelip Millî Eğitim Bakanlığı mer
kez ve taşra teşkilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş derecele
rinin düzeltilmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince red-
dolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları rapordan (M. Meclisi 2 /166; C. Senatosu 2 /117) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 372) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3.1.1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1383 - 6125 

OUMHUKltYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı her çeşit orta ve yüksek dereceli okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten gelip Millî 
Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş derecelerinin dü
zeltilmesi hakkındaki kanun teklifinin reddine dair olup, Millet Meclisinin 1.1.1964 tarihli 
22 nci Birleşiminde işari oyla kabul edilen, bütçe ve Plân ıkoanisyonları raporları ile teklif dosyası 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi (Balkanı 

F. Sirmen 

Not: Bu teklif 6.3.1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
1.1.1964 tarihli 22 nci Birleşiminde reddedilmiştir. (Millet Meclisi 8. Sayısı: 372) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
C. Senatosu * 

Millî Eğitim Komisyonu 9.1. 196 i 
Esas No: 2/117 
Karar No: 32 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşı tarafından hazırlanan (Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dereceli okullar öğretmenleri ile öğretmenlikten 
gelip de Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilâtında olanların mebdei maaş derecelerinin 
düzeltilmesi hakkındaki kanun teklifi), teklif sahibi ve ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştiraki 
ile komisyonumuzda müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde de belirtilmiş olduğu veçhile, millî kalkınmamızın baş faktörü eğitim, 
eğitimin ana unsuru öğretmendir. Ayrıca eğitimin verimli olmasında öğretmenin moralinin büyük 



bir rolü vardır. Öğretmenin moralinin yeterli olabilmesi için, kendisini haksızlığa uğramış ihmal 
edilmiş bir eleman olarak hissetmemesi lüzumu aşikârdır. 

Teklifin gerekçesinde tafsilâtiyle açıklanmış olduğu gibi, bugüne kadar çıkarılmış olan çeşitli ka
nunlar öğretmenler arasında maaş. başlangıcı bakımından farklar meydana getirmiştir. O kadar ki, 
birçok öğretmenler devamlı müspet sicil almış olmalarına rağmen, bu farklı işlem yüzünden, maaş ha
lamından kendi öğrencilerinin gerisinde kalmışlardır. Bu durum hak ve eşitlik duygularını zede
lemiş, birçok kıdemli ve değerli öğretmenin moralini sarsmıştır. 

Bu haksız ve zararlı durumun düzeltilmesi, bütçe için büyük bir yük de teşkil etmemektedir. Tek
lifin malı portesi, hak sahiplerinden bâzılarının halen hayatta bulunmamaları bâzılarının da arzu
ları ile emekli olmaları dolayısiyle fiilen âzami 6 milyon liradır. 

Teklifin sadece bir haksızlığı ve eşitsizliği düzeltmeyi hedef tutması, geleceğe ait hiçbir hüküm 
koymaması dolayısiyle Hükümetin personel politikasına aykırılığı da düşünülemez. 

Bu hususları dikkate alan Komisyonumuz adı geçen kanun teklifi üzerinde Millet Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonunca kabul edilen şekil, yalnız ikinci maddenin .(a) fıkrasının birinci cümlesinde
ki «mezun olan» kelimeleri çıkarılmak suretiyle benimsemiş ve teklifi bu şekli ile kabul edilmesine, 
cetvellerinin de aynen kabulüne, Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İzmir Tabiî Üye Afyon K. Tabiî Üye 

C. Okur er M. özgüneş R. İlan a oğlu S. Karaman 

Cumhurbaşkanınca S. 
E. Çağa 

Edirne 
T. Banguoğlu 

Ü. Ağrı 
V. Yaratma 

Elâzığ 
Birinci madde için söz 

hakkım mahfuzdur 
R. Giray 

îzmir 
Ö. L. Bozcalı 

Çanakkale 
İT. Bankaya 

İstanbul 
ö. Şahingiray 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

Denizli 
M. E. Durul 

îzmir 
/. Birana 

Trabzon 
Y. Demirdağ 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/166 
Karar No. : 137 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

27 . 8 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 23 "arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı her çeşit orta Ye yüksek dereceli okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten gelip Millî 
Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta olanlann mebdei maaş derecelerinin 
düzeltilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu, Komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla, teklif sahibi va ilgili Hüküm e t temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Hükümetin ıgörüşünü esas alan Komisyonumuz$ 
1. Portesinin 7 - 9 milyon lira miktarında bulunması; 
2. Bütçeye ymıi bir külfet, teşkil eylemesi; 

C. Senatosu S. Bayisi : 428 ) 



o. BalumLu' Kurulunca kaim] edilmiş bulunan personel prensipleriyle buğdaşamamasi; 
4. Personel politikası ve malî portesi yönünden uygun olnııyan teklifin Beş Yıllık Kalkınma 

Plânı il'ö de mutabakat göstermemesi; 
Mülâhaza! ari/1 e, uygun mütalâa, edilmemiş ve teklif reddedilmiştir. 
Genel Kumlun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

C. Senatosu Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metin 

31UIÎ Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dereceli okullar öğretmenleri ile öğretmen
likten gelip 3fiilî Eğitim Hakemliği merkez ve taşra teşkilâtında çahşmakta olanların mebdm 

maaş derecelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte : 
a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek okullarda, ortaokul veya liselerde, ilköğretmen 

ve imam - hatip okulları ile bu okulların dengi okullardaki üniversite veya yüksek okul 
mezunu olup 6273 sayılı Kanundan istifade etmiyen öğretmenlerden, 

b) 3007 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (b, c, d, e) fıkralarına göre meslekî ve teknik öğre
tim okullarında çalışan öğretmenlerden, 

c) (a) ve (b) fıkralarında zikredilen öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilâtında ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışanlardan, 

30 lira maaştan dün bir maaş veya ücretle mesleke girmiş olanların bu dün maaşlarda geçir
dikleri başarılı hizmet süreleri halen almakta bulundukları maaştaki kıdemlerine eklenir ve 
bu hizmet süerlerinin her üç yılı için birer derece hesabı ile maaşları yükseltilir. Eklenen bu 
hizmetlerinden artan süreler bu kanunla kazanılan maaş derecesinde geçmiş sayılır. 

MADDE 2. — a) 3656 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel müzik öğretmen oku
lundan veya ilköğretmen okulundan mezun olu n da ehliyetname imtihanı vermiş bulunanlardan 
ilkokul öğrtmenliği yapmadan doğrudan doğruya yüksek ve orta dereceli okullarda öğret
menliğe tâyin edilenlerden 6273 sayılı Kanundan istifade edenler haricolmak üzere, 25 lira 
maaştan dün bir maaş veya ücretle mesleke atanmış olanlar, 

b) Müzik öğretmen okulu, sanat ve yapı enstitüleri ile bu okulların dengi okullardan me
zun olup da 20 lira maaştan dûn bir maaş veya ücretle mesleke girmiş olanlar, 

c) (a) ve (b) fıkralarında zikredilen öğretmenlerin bu dun maaşlarda geçirdikleri başarılı 
hizmet süreleri halen almakta oldukları maaştaki kıdemlerine eklenir. 

Bu hizmet sürelerinin her üç yılı için birer derece hesabiyle maaşları yükseltilir. 
Eklenen bu hizmetlerden artan süreler bu kanunla kazanılan maaş derecesinde geçmiş sayılır. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelere, göre maaş dereceleri yükseltileceklerin bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte almakta bulundukları maaş derecesindeki kıdemlerine eklenecek hizmet 
süreleri hiçbir suretle 8 yılı geçemez. 

MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde, 58 sayılı Kanunla değiştirilen Özlük tşleri Genel Müdürlüğü başlığı altın
daki kadrolardan ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış ve yerine (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 5. — Eu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 428 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/117 
Karar No. : 25 

12 . 3 . 196i 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 1 . 1964 tarihli Birleşiminde reddedilen «Cumhuriyet •Senatosu Ağrı Üyesi 
Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten gelip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâ
tında çalışmakta olanlara mebdei maaş derecelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi» komis
yonumuzun 12 . 3 . 1964 tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin huzurlarında tetkik 
ve müzakere edildi : 

Teklifin tümü üzerinde yapılan müzakereler sonunda, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen ve teklifin reddine mütedair Bütçe ve Plân Komisyonu raporu komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edilerek aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Denizli 

C. Akyar 

Van 
F. Işık 

•Sözcü 
Muş 

/ . Akpolat 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuz 

H. Dikeçligil 
I 

•Siirt 
L. Aykut 

Kâtip 
İçel 

(). T. Okyayuz 

Konya 
A. Onar 

Niğde 
K. Bayhan 

Burdur 
E. Otan 

Ordu 
£?. Koksal 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 428 ) 


