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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkin'e, dönüşüne kadar 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal 
Satır'ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği için yapılan 
iki seçim turunda da, hiçbir aday yeter çoğunlu
ğu sağlıyamadığmdan, seçime gelecek Birleşim
de devanı olunacağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan 
Ali Türker ve 9 arkadaşının, toplum ve köy kal
kınmasında takibedilecek politika hakkında bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi okundu 
ve genel görüşmenin açılması ittifakla kabul 
olundu. 

Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'iıı 243, 249, 
Kastamonu Üyesi A. Nıısret Tuna'nm 250, 

251, 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 253 sayı
lı soruları ilgili Bakanlar; 

Bitlis Üyesi Cevdet Geboloğlu'nun 248 sayılı 
sorusu,- soru sahibi bu Birleşimde hazır bulun
madıklarından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Kastamonu Üyesi A. Nıısret Tuna'nm 252 sa
yılı sözlü sorusunun görüşülmesi, Bakanın mehil 
talebi üzerine, geri bırakıldı. 

Bulgaristan'ın istanbul'daki Başkonsoloslu
ğu eski Muavin Konsolosu Varban (Virban, Ver-
ban) Oğlu Georgc Varbonof (Virbonof, Verba-
nof) Colakof'un cezasının affı hakkındaki ka
nun tasarısı görüşüldü ve Cumhuriyet Senato
sunca, tasarının kanunlaşması kabul edildi. 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 sayı
lı Kanunla muaddel 455 nci maddesiyle 2275 ve 
3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu madde
lerine birer fıkra eklenmesine dair kanun tek-
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lifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonunun teklifin reddini tazammun eden rapo
ru üzerinde görüşüldü ve teklif komisyona geri 
verildi. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta 
ve yüksek dereceli okullar öğretmenleriyle öğ
retmenlikten gelip Millî Eğitim Bakanlığı mer
kez ve taşra teşkilâtında çalışmakta olanlara 
mebdei maaş derecelerinin düzeltilmesi hakkın
daki kanun teklifinin görüşülmesi, ilgili Bakan 
hazır bulunmadığından, gelecek birleşime bıra

kıldı. 
Yoklama yapıldı ve yeter çoğunluğun bulun

madığı tesbit olundu. 
26 Mart 1964 Perşembe günü toplanılmak 

üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İhsan Hamit Tigrel 

Kâtip 
Yozgat 

Neşet Cetintas 

Kâtip 
Adana 

Sakıp Önal 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi : 1/505; C. Senatosu : 
1/389) (S. Sayısı : 433) 

3. YOKLAMA 

55 nci Birleşime katılmıyan üyeleri gösterir 
Yoklama Tutanağı. 

1. — Vehbi Aksoy (Hatay), 
2. — Necip Damşoğlu (Rize), 
3. —• Enis Kansu (İzmir), 
4. — Talât Oran (Bilecik), 

Yukarda adları yazılı sayın (dört) üyenin 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 26.3.1964 
tarihli (55) nci Birleşimine katılmadıkları tes
bit edilmiştir. 

Kâtip Kâtip 
Ahmet Naci Arı Neşet Cetintas 



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

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER — Ahmet Naci Arı (Tekirdağ), Neşet Çetintas (Yozgat) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 55 nci 
Birleşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, 

müzakereye başlıyoruz. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ayrıca yoklama da yapılacak- | tır. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Başkanın; Anayasanın 73 ncü maddesi 
ve 29 . 5 . 1963 tarihli 238 sayılı Kanun gereğin
ce, C. Senatosu üyelerinin üçte dirinin yenilen
mesi için yapılacak işlem hakkında bildirisi. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel Cum
huriyet Senatosu üyelerinin seçimine ait bir hu
susu Yüksek huzurlarınızda açıklamak üzere 
vazifelendirilmiş bulunmaktayım. (Ses gelmi
yor şeyleri.) Dinlemeyince işitilmez. (Gürültü
ler) Muhterem iarikadaşlarım, . dinliyecekseniz 
arz edeyim. Efendim Cumhuriyet Senatosu Üye
lerinin seçimine ait bir hususu Yüksek Heye
tinize izah etmek üzere Başkanlıkk Divanı ve 
Danışma Kurulu tarafından vazifelendirilmiş 
bulıınm'aktayım.. 

Arz edeceğim husus şudur: Anayasanın 73 
ncü maddesinin 2 nci fıkrasını 'oîkuyorum: 
«Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi altı yıl
dır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. 

Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte biri her 
ilki yılda bir yenilenir.» 

Sonra yine Anayasanın geçici onuncu madde
sini müsaadenizle okuyorum: «Geçici madde 10 
— Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelerin yenilenmesi hak
kındaki 73 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükmü
nün uygulanmasını s'ağlamalk amaciyle, ibunlaıun 
seçiminden iki yıl sonra yapılacak seçimlerle 
yenilenecek olanları tesbit etmek üzere, bu se
çimden iki ay önce ad çökmeye başvurulur; dört 
yiıl sonra yapılacak seçimle yenilenecek olan üye

lerin teshili için aynı esasa uyularak ad çe
kilir ;» denilmelktedir. 

İki seneyi bitirmiş bulunmaktayız ve Seçim 
Kanunu gereğince seçim kampanyası ibıı ayni 
otuzunda bağlıyacaktır. Ne suretle işlem yapıla
cağına dair Seçim Kanununda sarahat vardır. 
Onu da kısaca okuyayım müsaadenizle: 

«24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 
4 ncü maddesi ile 2 nci geçici maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun. Kanun No. 238 Ka
bul tarihi : 29 . 5 . 1963. 

Madde 1. — 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sa
yılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Ka
nununun 4 ncü maddesi 'aşağıdaki şelkilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 4. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
üçte birinin yenilenmesi için yapılacak ilk seçi
min başlangıç, tarihi, ikinci yılının tamamlanma
sından sonraki 30 Mart günüdür; Haziran ayı
nın ilk Pazar günü oy verilir.» 

Şimdi iki sene bitti ve seçim kampanyası da 
arz ettiğim gibi, 30 Martta başlıyor. Yine 238 
numaralı Kanunla değiştirilen geçici ikinci mad
dede şöyle denilmektedir : 

«Geçici madde 2. —• Genel oyla seçilmiş olan 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri için itki yıl sonra
ki birinci yenileme ve dört yıl sonraki ikinci 
yenileme, bu kanuna ekli 2 sayılı listedeki (A), 
(B)ve (C) grupları arasında, Cumhuriyet Sena
tosunun özel birleşiminde Başkan tarafından 
yapılacak ad çekme ile belli olur. Birinci yenile-
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C. Senatosu B : 55 
meye talbi okmış bulunan grup, ikinci yenileme 
için ad çekmeye girmez. 

iki yıl sonra yenilenmesi gereken Cumhur
başkanınca seçilmiş üyelerin üçte birinin tesbi-
ti için ad çekme, 1 nci fıkrada söz konusu Ibi-

1. — Anayasanın 73 ncü maddesi ve 29.5.1963 
tarihli 238 sayılı Kanun gereğince C. Senato
su üyelerinin üçte birinin yenilenmesi için ya
pılacak özel toplantı tarihi ve tatbik edilecek 
kur'a usulü hakkında karar 

BAŞKAN — Danışma Kurulu ile yapılan 
toplantı sonunda varılan karar teksir edilerek 
sayın üyelere dağıtılmıştır. Bir kere de okuyo
rum. 

C. Senatosu üyelerinin 1/3 seçimlerinde tatbik 
edilecek usul 

MADDE 1. — C. Senatosunun 30 Mart 1964 
günü yapılacak özel bi toplantıda kur'a çekilir. 

MADDE 2. — Genel oyla ve Cumhurbaşka
nınca seçilen üyeler için ayrı ayrı kur'a çekilir. 
Kur'a çekimini C. Senatosu Başkanı yapar. 

MADDE 3. — A) Genel oy ile seçilen üye
ler için, Seçim Kanununda gösterilen (A), (B) 
ve (C) gruplarına ait harfler üç kâğıda ayrı 
ayrı yazılır ve üç tüpe konur. 

B) Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler için 
de 15 üyenin adları yazılı 15 aded kâğıt 15 tüpe 
ayrı ayrı konur. 

C) C. Senatosunda mevcut gruplardan 
gösterilen birer üye ile o gün Divana riyaset eden 
iki Divan Kâtibinden teşkil edilecek heyet (A), 
(B) ve (C) guruplarına ait kâğıtlara (A), (B), 
(C) harflerini yazarak bunları üç ayrı tüpe 
yerleştirmek suretiyle bir torbaya üç boş tüp ile 
birlikte koyarlar. Cumhurbaşkanınca seçilen 
15 üyenin adlarını da aynı şekilde ayrı ayrı kâ
ğıtlara yazılmak suretiyle 15 tüp içine yerleş
tirilip başka bir torbaya konur. Her iki torba 
Divan Başkanına teslim edilir. 

MADDE 4. — A) Kur'a Başkan tarafından 
aralıksız olarak Genel Kurul huzurunda çeki
lir. 

B) İlk olarak çıkan grup harfli tüp hangi 
grupun harfini taşıyorsa o grup seçim yenile
me bölgesidir. Diğer tüpler de torbadan çıkın
caya kadar çekime devam olunur. 
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rinei yenileme için yapılacak ad çekme ile aynı 
günde yapılır.» bu kanun hükmüne uyularak 30 
Mart Pazartesi günü, kanun gereğince bir özel 
birleşim yapılmasını Riyaset Divanınca karar
laştırılmış bulunmaktadır. 

C) Beş aded tüp hangi isimleri taşıyorsa, 
o çıkan beş üye Cumhurbaşkanınca yeniden 
seçilecek üyeler sayılır. Diğer on isim yazılı 
tüplerde aynı şekilde torbadan çekilir. 

D) Kur'a çekimi işleminin sona ermesini 
ımüiba&lkıp, aynı heyet tasnifi yapar ve gerekli 
tutanağı tanzim eder. Bu tutanak Başkan ta
rafından Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

MADDE 5. — Bu tutanak, bir yazı ile Yük
sek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı 

BAŞKAN — Bu hususta mütalâası olanlar?.. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz?. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar, yenileme için yapılacak işleme ait 
Riyaset Divanınca hazırlanan tebliği okudum; 
Sayın Başkanın izahatını da dinledik. İki kıs
ma itirazım vardır. 

Birisi, kur'anm çekilme gününü 30 Mart ola
rak tesbit etmişler. Bu kanunun ruhuna uy
gun değildir. Çünkü, gerek eski kanunda gerek
se tadil edilen son şeklinde sarahaten gösteril
diği üzere, 30 Mart seçimin başlangıç günü
dür. Binaenaleyh, seçimin başlıyabilmesi için 
bu kur'anm bir veya iki gün evvel çekilmesi 
lâzımdır ki, Yüksek Seçim Kuruluna bu bildi-
rilebilsin ve 30 Mart seçim günü olarak ilân edi
lebilsin. Kur'a 30 Mart'ta çekildi mi, seçim müd
detinden birgün eksik kalmış olacak demektir. 
Bu ise kanunun ruhuna aykırıdır. 

İkincisi, tebliğde bir, üç boş tüpten bahse
dilmektedir. Kanun gayet sarihtir. A - B - C 
harfleri Ibir kâğıda yazılacak ve bir torbaya ko
nulacak ve Sayın Senato Başkanı taafından çe
kilecek, diye bir tasarruf, Riyaset Divanının 
salâhiyeti dâhilinde olmasa gerektir. Gerek kura
nın çekiliş gününün ve gerekse bu kısmın düzel
tilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Hürmetle
rimle. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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C. Senatosu B : 55 
BAŞKAN — Buyurun, Saym Atalay. I 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Vasfi Ger
ger'in, secim başlangıç tarihi 30 Mart olacağına 
göre, adçekmenin de 30 Marttan önce olması ge
rekir, yolundaki iıt i razl arıma 'arzı cevaıbestiinelk 
isterim. 

Anayasanın geçici 10 nen maddesi hükmü şöy
ledir • «Bunların seçiminden iki yıl sonra yapı
lacak seçimlerle, yenilenecek olaniarı tevhit etmek 
üzere, bu seçimden iki ay önce adçekmeye baş
vurulur;» 6 Nisan tarihine kadar her hangi 
bir günde 73 ncü maddenin son fıkrasına 
göre özel bir oturum ile adçekmeye gidilebi
lir. Yani mutlak surette seçimin başlangıç, 
tarihi olan 30 Marttan önce çekilir diye ne 
Anayasanın asli ne de onun geçici maddesin
de, ne de değiştirilmiş bulunan Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri Seçimi Kanununda her hangi 
bir hüküm yoktur. Ancak, mantıken denilebi
lir k i ; seçimle ilgili muameleleri zamanında 
yapabilmek, seçmen kütüklerinin hazırlanma
sına ait hükümlere göre, gerekli hazırlığa 
başlamak üzere seçim kütükleri ve diğer iş
lemlerle ilgili muamelelerin 30 Mart tarihinden 
önce seçim bölgelerinin belli edilmesi bakı
mından adçekmenin »30 Marttan önce yapıl
ması lâzımgelir. Bu tamamen bir düşüncedir, 
bir fikirdir. Ancak ne bahsedilen C. Senatosu 
üyelerinin Seçimi Kanununda, ne de Anayasa
nın asli ve geçici maddesinde, seçim başlan
gıcı tarihinden önce adçekmeye başvurulur, 
diye hiçbir hüküm olmadığı halde, Anayasa
nın geçici 10 ncu maddesi gereğince seçim ta
rihinden iki ay önceki bir tarihte yani, 6 Ni
sandan önceki bir tarihte adçekmeye başvu
rulacağına göre 30 Marttan önceki tarih de 
Pazara rasladığı cihetle Başkanlık Divanı en 
münasip tarih olarak 30 Mart tarihi olan Pa
zartesi gününü adçekmek için münasip gör
müştür. Kanunî bakımdan hiçbir sakıncayı 
Başkanlık Divanı görmemiştir, tesbit etme
miştir. 

Sayın Gerger'in tüp meselesine gelince : Ni
hayet Başkanlık Divanı uzun müzakereler
den sonra, kartonlar, etiketler ve saire diye 
düşünerek en salim ve her türlü tereddütten en 
uzak olarak tüp şeklini bulabilmiştir. Bir 
kısmı Sayın Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler | 

26 , 3 . 1964 O : 1 
için 15 dolu, bölgeler için, adedi az olduğun
dan üç dolu, üç boş olmak üzere 6 tane tüp 
hazırlanacak üç tüpe isimler yazılacak, üç 
tüp boş kalacaktır. Yazanlar ayrı, neticede 
kura ile meydana geleceği ve kurayı da C. Se
natosu Başkanının çekmesi bahis konusu ol
duğu cihetl'3 her hangi bir tereddüde mahal 
ve şüpheye meydan verecek hiçbir cihet gö
rülmemiş ve bu şekil en isabetli olarak tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Ama Umumi Heyet, şa
yet bu hususta bir tereddüde veya endişeye 
mahal verecek bir husus görürse, değiştirmekte 
elbette muhtardır. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
tarih üzerindeki mütalâaların lehinde, aleyhinde 
konuşuldu. Bütün, bunlar Divanda ve Danışma 
Kurulunda görüşülmüştür. En muvafık tarih ol
mak üzere de 30 Mart görülmüştür. Evvelâ bu 
noktayı oyunuza sunuyorum. 30 Mart Pazartesi 
günü saat 15 te... 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Eğer tüpler hazırsa bunu şimdi hemen yapa
lım. 

BAŞKAN —• Şimdi çekemeyiz efendim. Çün
kü, özel oturumda, diyor ve o oturumda Saym 
Başkan bizzat Başkanlık yapacaktır. 

30 Martta çekilmesi hususundaki teklifi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu, tüp mü olsun, başka bir şekilde mi ol
sun, bunu şimdi düşünmeye mahal yoktur, Pa
zartesi gününe kadar düşünülür. 

Buyurun Saym Gerger. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Saym Sırrı Ata
lay arkadaşım bu tüp meselesinde şöyle bir nok
tainazar ileri sürdüler. «Her hangi bir şüphe ve 
tereddüde mahal kalmaması.» 

Senatonun huzurunda Senato Başkanı tara
fından çekilecek bir kur'ada her hangi bir şüphe 
ve tereddüt düşünmeyi bu Yüce Meclis hiçbir su
rette kabul edemez. Ye böyle bir şey asla varit 
olamaz. Kanunun âmir hükmüne göre A, B, C, 
grupları arasında bir kur'a çekilir. Binaenaleyh, 
bu grupları havi üç tüp lâzım. Bunun aksi bilâ
kis tereddüt ve şüpheyi mucıibolur. Tereddüt ve 
şüphe diye esasen bir şey düşünmek hiçbir kim
senin aklına gelecek şey değildir. Kanun hük
münü infazdan ve yerine getirmekten başka bir 
şey düşünülemez. Üç harfi ayrı ayrı tüpe korlar, 
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Başkan elini atar ve birisini çeker. Şimdi altı 
tüp olursa Başkan çekecek bir tane boş, bir daha 
elini çekecek boş, bir daha elini çekecek gene boş. 
Ondan sonra bir daha çekecek A. B, C den biri 
çıkacak. Bunun üç tüp olması da ayni şey. îlk 
çekişte hangi harf çıkarsa kur'a ona isabet et
miştir. Binaenaleyh, üç tane tüp olmasını kabul 
etmenizi rica edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Efendim, Divanda Sayın Ger
ger'in mütalâasında olan arkadaşlarımız da ol
muştur. Falkat ekseriyet bu kararı vermiştir. 

Buyurun Karakurt, 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Efendinn, bendeniz Sayın arkadaşım Vasfi Ger
ger'in fikrine iştirak etmiyeoeğim. Bilâkis, eğer 
emniyet bakımından düşünülürse, bu tüplerin 
6 tane olması üç tane olmasına müreeeaıhtır. Şim
di, efendim Divan düşünmüş, A, B, C diye üç ta
ne tüpün içinıe bu üç harfi koyacak. Hatıra haya
le gelmez ama Divanın hakkı vardır. Her ihti
mali düşünmeye mecburdur. Bunu Başkan çe
kecek. Üç tüp Başkan tarafından çekilirken, bu 
üç tüpten bir tanesinin belki parmakların ucun
da hassasiyetten, 3 tüpten bir tanesinin anlaşıl
mış olması ihtimali hatıra gelmez, ama mevzuu-
bahsolabilir. Divan düşünmüş taşınmış daha ga
rantili olsun demiş 6 tüp hazırlamış. El torbaya 
girecek 6 tüpten bir tanesini çekecek. Boş. Boş 
ise mükemmel, Mz Gerger arkadaşımla aynı kaıta-
gorıiye dâhiliz, çekecek, (B) diyecek ikimiz de çı
kacağız. Muhakkak boş şart değil, bu bakımdan 
6 tüp olmasının üç tüp olmasına emniyet bakı
mından tercih edilecek hususları vardır. Bunun 
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bu şekilde kabul edilerek, buna tevessül edilme
sini talebedeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünal di. 
Bugün iyi konuşun belki Pazartesi gününe 

takatimiz kalmaz hepimizin. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş

kan yerinde bir müdahelede bulundular. Ama 
her halde şahsıma değil bütün arkadaşlara hita
bettiler. Şimdi muhterem arkadaşlarım hepimi
zin.... 

BAŞKAN -— Bütün arkadaşlara değil, tabiî 
üyeler hariç. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Umumi 
Hey atimizi tamsileıı Divan azaları toplanmışlar
dır. Ayrıca yine bizleri gruplarımızı teonsilen, 
grup başkanlarından müteşekkil Danışma Kuru
lu da toplanmış uzun uzadıya münakaşaları ya
pılmış, müzakeresi yapılmış ve neticede bir ka
rara varılmış ve karar da bastırılarak arkadaşla-
riıinıza tevzi edilmiş, burada da okundu. Ama bu
rada yarın bir arkadaşımız çıkar bir noiktai na
zar ileri sürer ve mutmain olmadığını da her ha
liyle Umumi Heyete gösterir. Binaenaleyh, o 
arkadaşımızın da mutmain olması için şu kabul 
edilen hususun bugün bir de Umumi Heyetin 
oyuna sunularak meselenin kısa kesilmesini arz 
ve teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Zaten onu yapacaktık. Efen
dim, konuşmayı dinlediniz. Bu dağıtılan kâğıda 
göre muamele yapılmasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

6. — SEÇİMLER 

1. —• Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi 

BAŞKAN — Seçime başlıyoruz, hepimize Al
lah kolaylık versin. Anayasa Mahkemesine asıl 
üye seçilmesi için tasnif heyotini seçiyoruz. 

izzet Gener (Niğde), burada mı efendimi. 
('Burada sesleri) 

Ferit.Alpiskender (Manisa), bakanlık sandal
yesinde... 

İbrahim Şevki Atasağun (Nevşehir), burada
lar mı? (Yok) 

Lâtif Aykut (Siirt), buradalar mı? (Bura
da) 

Refet Aksoyoğlu (Tabiî Üye), buradalar mı? 
(Buradalar) 

Şimdi nereden başlanacağına ait ad çekiyo
ruz. (Ömer Lûtfii Bozcalı) izmir'den başlıyoruz. 

İsimleri okutuyorum efendim. 

(Ömer Lûtfi Bozcalı'dan başlanarak isimler 
okunmak suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN —• Oy kullanımıyan arkadaşımız 
var mı? Yok. Oy toplanma muamelesi bitmiştir. 
Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın. 

Tasnif neticesi gelmiştir dkutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Mahkemesine asıl üyelik için yapı
lan segime (129) üye iştirak etmiş ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat karşılarında ya
zılı oyları alınışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 
Siirt Niğde 

Lâtif Aykult İzzet Gener 

Üye 
Tabiî Üye 

Refet Alksoyoğlu 

Fevzi Muhip Alperen 
Reşat Bayramoğlu 
I. Şefik Çapanoğlu 
M. Lebıib Divanoğlu 

Hilmi Ergun 
Rifat Kebanlı 
Kevnd Nedimoğlu 
Senai Olgae 
ihsan Ögat 
Kemal Tan 
Atillâ Yurdakul 

1 
1 

70 
36 
2 
3 
1 

BAŞKAN — Bu vaziyete göre nisap yoktur. 
Tekrar 9 ncu tura devam etmek icabetmektedir. 
Ancak geçen oturumda Heyeti Oelilenizin de -tas-
vibettiği veçhile bu iş gruplarca anlaşılmadıkça 
yine bir neticeye varılamıyacağından diğer işler 
geni kalacaktır. Müsaade ederseniz, yine rey si
zindir. Bunları gruplar aralarında anlaşmak üze
re diğer maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Gündeme devaın ediyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2. — 5434 sayılı T. C. [Emekli Sandığı Ka
nununa bir madde ile 32 ve 47 lnci maddelerine 
birer fıkra ilâvesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Mcdî ve İktisadi İsler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2/126; 
C. Senatosu 2/116) (S. Sayısı: 431) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
12 . 3 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 1 . 1 . 1964 tarihli 22 nei 

Birleşiminde «Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 
47 nci maddelerine birer fıkra ilâvesine dair ka
nun teklifi» Komisyonumuzun 12 . 3 . 1964 ta
rihli toplantısında ilgili Sandık temsilcisinin hu
zurlarında tetkik ve müzakere edildi : 

Teklifin tümü üzerinde yapılan müzakereler 
sonunda Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen ve teklifin reddine mütedair Bütçe ve Plân 
Komisyonunun raporu aynen ve oy birliği ile 
kabul edilmiştir. 

(1) 431 S. Saydı hasmayazı tutanağın so-
nundadtr. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu Kanunda Başkan Bu Kanunda Sözcü 

Denizli 
C. Akyar 

Kâtip 
îçel 

0. Okyayuz 
Van 

F. Işık 
Konya 
A. Onar 

Siirt 
L. Aykut 

Muş 
t. Akpolat 

Burdur 
H. Otan 
Kayseri 

H. Dikeçligil 
Ordu 

Ş. Koksal 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Emekli San
dığı Kanununa bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifimiziin daha önceden geçirmiş olduğu safha
ları Yüce Heyetinize arz etmeyi bir vazife bil
mekteyim. Şöyle ki: 

1. 1 . 1 . 1950 tarihinden evvel yani, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunu yürürlüğe girmeden evvelki durum. 

2. 5434 sayılı Kanunun Meclisteki müzake
resi anındaki safahat, 

3. Bu müzakerede alman son şekli olmak 
üzere kısımlara ayırarak arz edeceğim 

1 . 1 . 1950 tarihinden önce 3904 sayılı Ka-
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nunun 18 nci maddesi gereğince lokomotif ma
kinistleri ve ateşçileri 6 aylık hizmetlerine muka
bil 12 ay hizmet yapmış addediliyorlardı. 4477 
sayılı Yeraltı işçilerine ait Kanunda da 6 ay ça
lıştıkları halde 12 ay üzerinden hesabediliyordu. 
3575 sayılı Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muave
net Sandığı Kanununun 19 ncu maddesinin (C) 
fıkrasına göre 6 ay çalışanların hizmetleri gene 
12 ay olarak hesaplanıyordu. Kanuna mevzu teş
kil eden hususat ise 2 . 7 . 1941 tarih ve 4085 
sayılı Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler 
ve Belediyeler Bankası Memurları Tekaüt San
dığı teşkiline dair Kanunun 35 nci maddesi ge
reğince itfaiye hizmetlerinde çalışanların bilfiil 
bu hizmette geçirdikleri her sene tekaütlüklerin
de 1,5 sene sayılır diye bir hüküm mevcuttu. Za
man geliyor Emekli Sandığı kanunu tasarısı 
Meclise veriliyor ve arz etmiş olduğumuz 3904 sa
yılı ve 4477 sayılı, 3575 sayılı kanunlardaki es
kiden tanınan 6 aylık hizmetler burada 3 ay ola
rak indiriliyor. Bu vaziyette iken 20 Mayıs 1949 
tarihinde ve Millet Meclisinin 92 nci Birleşdnıin-
de bâzı milletvekilleri mütaaddit önergeler ver
mek suretiyle meselâ 3904 sayılı Kanuna ait Ke
mal Zeytinoğlu, 3575 sayılı Kanuna ait Eyüp 
Durukan, 4477 sayılı Kanuna ait Orhan Seyfi 
Orhon vermiş oldukları önergelerle, adı geçen 
kanunlarda vaktiyle 6 aylık hizmetleri 12 ay ola
rak kabul edildiği halde, bunların üç aya indi
rilmesi müktesep hakların ihlâl mahiyetinde ol
duğundan tekrar 6 aya çıkartılmasını istemişler. 
Meclis de kabul etmiş ve bunların müktesep hak
ları aynen iade edilmiştir. 

Durum bu iken muhterem arkadaşlarım, 4085 
«ayılı Kanunla itfaiyecilere tanınan 6 aylık yıp
ranma hakkına ait Emekli Sandığı Kanununda 
en ufak bir hüküm meveudolmadığı gibi? Meclis
te de bu hususta en ufak bir müzakere yapılma
mıştır. Yani Emekli Sandığı Kanununun hazır
lanması anında itfaiyecilerin durumu unutulmuş 
ve gözden kaybolmuştur. Eğer bu itfaiyecilerin 
durumu hakikaten o zaman Meclis müzakerelerin
de nazarı itibara alınmış olsaydı diğer kanunlar
da tanınan müktesep hakların, itfaiyecilere de 
aynen iadesi gerekmekteydi. 

Tadilini istediğimiz ikinci kısım ise, Emekli 
Sandığı Kanununun 47 nci maddesidir. Muhte
rem arkadaşlarım, 47 nci madde itfaiye erlerine 
tıpkı odacılara tanınan iki aylık istirahattır. Ya
ni bir sene zarfında aynı hastalıktan iki aydan 
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fazla rapor alamaz. İki aydan bir gün fazla ra
por aldığı gün bu adamın hizmet müddeti ne 
olursa olsun işi sone erdirilir. İtfaiyeci her gün 
suyun altında, ateşin karşısında Bunların bir 
odacı gibi senede bir defa, 10 senede bir defa 
zatürre ve bronşit gripal enfeksiyon geçirmesi 
imkânı düşünülemez. Bunlar her gün zatürre, 
her gün plorezi her gün sık sık gripal enfeksiyon 
hastalıklarına duçar olabileceği düşünülürse bir 
senelik müddet içinde bunların iki aylık istira-
hatlerinin aynı muameleye tabi tutulması kanu
nun ruhuna aykırıdır. Esasen eskiden de bunla
ra bir senede altı aylık istirhat hakkı tanınıyor
du. Burada da bunların müktesep hakları zayi 
olmuştur. 

Mecliste, muhterem arkadaşlarını, bunun red
dedilmesi müzakeresiz olmuştur. Bu rapor üze
rinde hiçbir milletvekili çıkıp bir görüşme yap
mamış yalnız Komisyon raporu okunmuş. Muh
teviyatı dahi izah edilmeden reddedilmiştir. 

Bunun Millet Meclisinin Bütçe ve Plân Ko
misyonundaki ret esbabı mueibesinde de Perso
nel Kanununun kısa bir zamanda geleceği ve 
itfaiyecilerin durumunun da burada nazarı iti
bara alınacağı ileri sürülmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Hükümet bu
rada büyük bir tezat içindedir. Bir taraftan se
natör ve milletvekilleri tarafından verilen bir 
kanun teklifi karşısına, Hükümet Personel Ka
nununu diker, o bir taraftan aynı mevzuda hiç
bir müktesep hakkı olmadığı halde bâzı mes
lekler için Emekli Sandığı Kanununda tadiller 
getirmek suretiyle yeni haklar tesis etmektedir. 
Meselâ Meclis gündeminde ve 442 sıra sayısında 
aynı Emekli Sandığı Kanununa ait Hükümetin 
bir taasrısı var. Bu tasarı gümrük ve muhafa
za memurlarına da 3 aylık hak tanınması şek
lindedir. Şimdi hiçbir zaman ben gümrük ve 
muhafaza memurlarına bu 3 aylık hakkın ta
nınmasının karşısında değilim. Fakat bu vesile 
ile şunu da açıkça yüksek huzurunuzda arz et
mek isterim, Hükümetin gerekçesinde ve Plân 
Komisyonunun reddine aidolan hususatta sami
miyet yoktur. Eğer samimiyet olsaydı Hüküme
tin bu şekilde bir teklifi getirmemesi icabederdi. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, teklif etti
ğiniz bu kanun Hükümet teklifiyle alâkalı de
ğildir. 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Hükü

metin aynı mahiyette bir teklifi var. Onun için 
söylüyorum. Sonra bu kanunun asıl ihtisas ko
misyonu, Dahiliye Komisyonudur. Bunu tetkik 
ettiğimiz zaman görürüz ki, teklif, Millet Mec
lisinin İçişleri Komisyonuna gönderilmiş oldu
ğu halde, Senatonun İçişleri Komisyonuna ha
vale edilmemiştir. Millet Meclisinin ihtisas ko
misyonu olan İçişleri Komisyonunca kanunu
muz kabul edilmiş yine Millet Meclisi Maliye 
Konıdısyonunda kanun teiklifimdz kabul okın-
;muştur. Yalnız Bütçe ve Plâın Komisyonu Per
sonel Kanununda nazarı itibara alınacaktır, 
gerekçesiyle reddetmiştir. Demin de arz ettiğim 
gibi aynı kanunun 32 nei maddesinin tadilini 
istiyen Hükümet, gümrük muhafaza memurları 
için aynı hakkı kabul ediyor, orada Personel 
Kanunu nazarı itibara alınmıyor. Fakat diğer 
taraftan kimsesiz sahipsiz diyebileceğim itfaiye 
teşkilâtına aidoloan bir kanun teklifine ise karşı 
duruyor. 

Muhterem arkadaşlarım, millî servetimizi, 
varlığımızı ve her şeyimizi canı pahasına koru
mak için seve seve kendilerini feda etmekten 
asla geri kalmıyan itfaiye teşkilâtının hakkını 
öyle zannediyorum ki, Yüce Senatomuz teslim 
edecektir. Takdir Yüce Heyetinizindir. Bu hu
susta bir önerge veriyorum. Önergemin kabulü
nü saygıyla arz edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon. 

BÜTÇE VE PLÂK KOMİSYONU ADINA 
İHSAN AKPOLAT (Muş) — Muhterem arka
daşlar, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rifat Öz-
tfirkçine arkadaşımızın 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir 
madde ile 32 ve 47 nci maddelerine birer fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ile; 

1. İtfaiye hizmetinde olup da, vazifelerinin 
ifası sırasında ölenlerden veya malûl kalanlar
dan hizmet süreleri 25 yıldan az olanlara 25 yıl 
üzerinden aylık bağlanması, 

2. İtfaiye hizmetinde çalışanlara yılda 6 ay 
fiilî hizmet tanınması, 

3. Bu hizmetlerde çalışanlara, 6 aylık sıhhi 
mezuniyet verilmesi, derpiş edilmektedir. 

T. O. Emekli Sandığı Kanununun, âdi, vazi
fe malilileri ile vazife sebebi ile veya âdiyen 
ölenler hakkındaki hükümleri muvacehesinde 
itfaiye hizmetinde çalışanlar için teklifte açık-
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landığı şekilde yeni bir hüküm tesisine Komis
yonumuzca mahal ve lüzum görülmemiştir. Ma
lûm bulunduğu üzere, Emekli Sandığı Kanunu 
hükümlerine göre, vazife sebebi ile malûl kalan 
veya ölenlere hizmetleri ne kadar olursa olsun 
30 yıl itibar edilerek aylık bağlanmakta, ayrı
ca bu aylığa vazife malûllüğü zammı eklenmek
tedir. 

Âdiyen maluliyet veya ölüm halinde aylık 
bağlanabilmesi için de 15 yıl hizmet ifası şart
tır. 

Emekli Sandığı Kanununun umumi tadilleri 
meyanında âdiyen maluliyet veya ölüm hallerin
de aylık bağlanabilmesi için halen şart olan 15 
yılın daha da aşağı indirilmesi düşünülmekte
dir. 

Bu sebeple, halen teklifte derpiş edildiği şe
kilde bir hükmün tesisine lüzum yoktur. Yu
karda işaret edildiği üzere, bir hüküm tesis 
edilmesi halinde, bunun yalnız itfaiye hizmetin
de çalışanlar için değil umumi olarak derpişi 
lâzım gel ir. 

Fiilî hizmet zammına gelince : Her ne ka
dar 4085 sayılı mülga Belediyeler Tekaüt San
dığı Kanununun 35 nci maddesi gereğince itfa
iye hizmetinde çalışanların bilfiil hizmette ge
çirdikleri her senenin tekaütlüklerinde birbu-
çuk sene sayılacağı kabul edilmiş ise de, bu hü
küm,' .1 . 1 . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile 
kaldırılmış, bu kanunla, bâzı mesleklerde en 
ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara fiilî hizmet 
zammı verilmesi kabul olunmuştur. 5434 sayılı 
Kanunla, PTT İşletmesinde çalışanların da bu 
nevi zamları kaldırılmıştır. Bu kanunun fiilî 
hizmet zammına ait 32 nci maddesi tetkik edil
diği vakit, zammın, hakikaten her meslekte en 
ağır şartlar altında çalışanlar için kabul edil
diği görülür. Binaenaleyh, bu müessesenin da
ha fazla genişletilmesi uygun görülmemektedir. 

Nitekim, Emekli Sandığı muameleleri üze
rinde tetkiklerde bulunan mütehassısların ra
porlarına nazaran fiilî hizmet zamlarının, san
dığı malî muvazenesi üzerine en fazla menfi 
tesir icra eden hükümlerden olduğu bildirilmiş
tir. 

Bu bakımdan, fiilî hizmet zammı hakkında
ki madde de ırygun mütalâa edilmemiştir. 

İtfaiye hizmetinde çalışanlara yılda 6 aylık 
sıhhi izin tanınması hakkındaki teklif de diğer 
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çeşitli hizmetlilerle, aynı durumda olan itfaiye 
hizmetinde çalışanlar arasında ikilik husule ge
tirir. Bu sebeple, bütün çeşitli hizmetlilerin has
talık izinleri hakkında bir hüküm tesisi lâzım-
gelir. Ancak, Devlet personel kanunu tasarısın
da çeşitli hizmetliler, diye bir tefrik yapılma
mış olduğundan halen Emekli Sandığı Kanu
nunda bunların sıhhi izin süreleri hakkında da 
ayrı bir hüküm tesisi uygun değildir. 

Bu yüzdendir ki, Millet Meclisinde, komis
yonlarda ve Senato komisyonunda da İm kanun 
aynı mülâhazalarla, reddedilmiştir. Komisyonu
nuz bu kanunun kabulüne taraftar değildir. 
Hürmetlerinde. 

RİFAT ÖZTÜRKÇtNE (istanbul) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇtNE (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlarım, bu defa verdiğim önerge, 
Millet Meclisinin ihtisas komisyonu olan İçiş
leri Komisyonu ile Maliye Komisyonunun kabul 
etmiş olduğu teklifin aynıdır. «5434 sayılı Ka
nunun 37 nei maddesine aşağıda, yazılı (f) fık
rası eklenmiştir» denmektedir. 

Getirdiğimiz teklifte, itfaiyede çalışan bila
istisna şahıslar için değil, itfaiye kadrosunda 
bulunup yangında, bilfiil söndürme işlerinde 
çalışanlara aittir. Bir kimse itfaiye kadrosunda 
olabilir, odacıdır, itfaiye kadrosundadır, başka 
bir işte çalışır. Bizim teklifimiz itfaiye kadro
sunda, fakat bilfiil yangın söndürme işlerinde 
çalışanlara aittir. Bilfiil yangın söndürme işle
rinde çalışanların eskiden müktesep haklan 
altı ay olmasına rağmen bizim komisyon bunu 
üç, aya indirmişti. Esasen bu teklif, gerek 
Emekli Sandığı ve gerekse Maliye temsilcile
riyle mutabakata varmak suretiyle yapılmıştır. 

Kanun tekliflerinin çoğalması üzerine, Büt
çe ve Plan Komisyonu bir karar aldı, bu kanun
ları bir defa da Başvekâlet Kanunlar Dairesin
den geçirelim. Hükümetin de bu konularda ta
sarıları vardır, dedi. Halbuki Başvekâlet Ka
nunlar Dairesinden geçtiği zaman verilen karar 
aşağı - yukarı milletvekili ve senatörlerin tek
liflerinin hepsi de reddini mutazammmdı. Yal
nız komiser muavinlerinin kadro maaşlarının 
yükselmesi hususu müspet mütalâa edilmişti. 

Şimdi muhterem arkadaşım tarafından, «ge
rek ya,bancı uzmanların, gerekse Hükümetin 
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görüşü odur ki, artık 32 nei madde hususunda 
tavan dolmuştur. Emeklilikte yeni yeni yıpran
ma payları tanınacak olursa, Emekli Sandığı
nın durumunu ağırlaştırır» diye ifade edilirken, 
Hükümet M. Meclisin gündeminde ; maddeyi 
aynen okuyorum. : «5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nei maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı, Maliye, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonları raporları» 
ile kendisi bu tavanı aşmaktadır. Şimdi muhte
rem. arkadaşlarım, gümrük muhafaza memur
ları mı daha fazla yorulur, yoksa itfaiye erleri 
mi daha fazla yorulur? İtfaiye erleri, tıpkı or
duda, olduğu gibi, nöbette, alarm vaziyetinde-
dir. Bâzı teşkilâtta altı gün gündüz ve gece nö
bet tutulur. Bâzı yerlerde iki gün gece ve gün
düz nöbet tutulur, veya bir gün nöbet tutul
maz. Demekki, bunlar gece ve gündüz fiilen, 
üzerlerinde elbiseleriyle, hazır bir vaziyette bek
lemektedirler. Diğer teşkilâtlarda olduğu gibi 
bunlar, pijamalarını giyip yataklarında yatmaz
lar, evlerine gitmezler. Bunlar gece ve gündüz 
millî servetin heba olmaması hususunda kendi
lerini vakfeden arkadaşlardır. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. Temennimi arz ettim. Hükümet 
de bu teklifleri getirmektedir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, Sayın 
öztürkçine'nin kanun teklifi Millet Meclisi İç
işleri, Maliye ve Bütçe ve Plân komisyonlarında 
müzakere edilmiştir. İçişleri ve Maliye komisyonla
rı teklifi benimsemişlerdir. Fakat Plân Komisyo
nu, demin sayın sözcünün dayandığı esbabı mu-
eibeyi ileri sürerek kabul etmemiştir. Meclis de 
Bütçe ve Plân Komisyonunun kararını tasvibet-
miş, yani reddetmiştir. 

Senatoya gelince, Senato da Malî ve İktisadi 
İşler ile Plân komisyonlarına havale edilmiştir 
ve her iki komisyon Millet Meclisi kararını be
nimsemiştir. Yani kanunun reddi hakkındaki 
teklifi tasvibetmiş bulunmaktadır. Sayın Öz
türkçine'nin izahatını dinlediniz. Sözcü de iza
hatta bulundu; Hükümet ne mütalâada? 

Sözcünün mütalâasına iştirak etmektedir. 
Raporu oyunuza sunacağım. Rapor kabul edil
diği takdirde reddedilecektir, edilmediği tak
dirde Sayın Öztürkçine'nin yine buna ait bir 
teklifi vardır, o zaman onu okutacağını. Rapo
ru tekrar okutuyorum : 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun raporu tek

rar okundu.) 
'BAŞKAN — Raporu oyunuza yunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Raporu ka
bul edenler, bir arkadaşımızın saydığına göre 
32, diğer bir arkadaşımızın saydığına göre 34 
tür. Kabul etmiyenler ise, bir arkadaşımızın 
saydığına göre 19, diğer bir arkadaşımızın say
dığına göre 21 dir. Yani arada büyük bir fark 
vardır ve rapor aynen kabul edilmiştir. Tabiî 
bu mevzuda başka bit* teklif bahsolunamaz. Bu 
sebeple verilmiş olan önergeyi de okuyamıyo
rum. 

Gündemin iki defa görüşülecek işler kısmına 
geçiyoruz : 

S. — Millî Eğitim Bakanlığma bağlı her çe
şit orta ve yüksek dereceli okullar öğretmenle
riyle 'öğretmenlikten gelip Millî Eğitim Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmakta olan
lara mebdei maaş derecelerinin düzeltilmesi hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince red-
dolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mîllî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/166; C. Senatosu 2/117) (S. Sayı
sı: 428) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu, bura
da. Hükümet ? 

Millî Eğitim Bakanının bir tezkeresi vardır. 
Bu tezkerede, kanunların görüşülmesinde, ken
disini temsilen, Özlük İşleri Genel Müdürü Şakır 
Soykan'in, bulunacağı bildirilmektedir. 

Sayın Şakir Soykan?.. Buradalar. 
Komisyon da burada müzakereye başlıyoruz. 
Geçen müzakerelerde tümü üzerinde söz alan 

olmamış, maddelere geçilmesi kabul edilmişti. 
Şimdi maddeleri okutuyorum : 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit orta ve 
yüksek dereceli okullar öğretmenleri ile öğret
menlikten gelip Millî Eğitim Bakanlığı merkez 
ve taşra teşkilâtında çalışmakta olanların meb

dei maaş derecelerinin düzeltilmesi hakkında 
Kanun 

MADDE 
tarihte : 

Bu kanun yürürlüğe girdiği 

(1) 428 S. Sayılı basmayazı 24 . 3 . 1964 ta
rihli 54 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 
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a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek 

okullarda, ortaokul veya liselerde, ilköğretmen 
ve imam - hatip okulları ile bu okulların dengi 
okullardaki üniversite veya yüksek okul me
zunu olup G270 sayılı Kanundan istifade etmi-
yen öğretmenlerden, 

b) 3007 sayılı Kanunun 1 ııci maddesinin 
(b, e, d, e) fıkralarına göre meslekî ve teknik 
öğretim okullarında çalışan öğretmenlerden, 

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

30 lira maaştan dûn bir maaş veya ücretle 
mesleke girmiş olanların bu dûn maaşlarda ge
çirdikleri başarılı hizmet süreleri halen almakta 
bulundukları maaştaki kıdemlerine eklenir ve 
bu hizmet sürelerinin her üç yılı için birer de
rece hesabı ile maaşları yükseltilir. Eklenen bu 
hizmetlerinden artan süreler bu kanunla kaza
nılan maaş derecesinde geçmiş sayılır. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen, 
buyurun efendim. 

İHSAN AKPOLAT (Muş) — Efendim, Büt
çe ve Plân Komisyonunda reddedilen Cumhuri
yet Senatosu Ağrı üyesi Veysi Yardımcı ve 3 
arkadaşının kanun teklifini, ben de bir öğret
men olarak tenkid edeceğim. Ancak Millet Mec
lisinin Bütçe ve Plân Komisyonu tarafından 
reddedilen şeklini bir kere Yüce Senatonun hu
zurunda okumakta fayda görüyorum. 

Okuyorum : 
«Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi 

Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâ
tında çalışmakta olanların mebdei maaş derece
lerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu, komisyonumu
za havale edilmiş olmakla, teklif sahibi ve ilgili 
Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edildi. 

ITüküm etin görüşünü esas alan Komisyonu
muz ; 

1. Portesinin 7 - 9 milyon lira miktarında 
bulunması; 

2. Bütçeye yeni bir külfet teşkil eylemesi; 
3. Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş bulu

nan personel prensipleriyle bağdaşamaması; 
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4. Personel politikası ve malî portesi yö

nünden uygun olmıyan teklifin Beş Yıllık Kal
kınma Plânı ile de mutabakat göstermemesi; 

Müİâhazalariyle, uygun mütalâa edilmemiş 
ve teklif reddedilmiştir.» 

* Şimdi, madde üzerine dönüyorum. Arkadaş
lar, 1939 senesinden önce mesleke girenlerin 
mebdei maaşlarını dikkate almak istiyen bu ka
nun tasarısı sadece öğretmenlere ait değildir. 
Bunun ıstırabı sadece öğretmenlere ait değildir. 
Bize Maliye Komisyonu Sözcüsü geniş şekilde 
izahta bulundu ve meselâ 1939 senesinden önce 
öğretmenler 20 veya 25 lira asli maaşla ki ilk 
Teşkilât Kanunu ile maaş alan öğretmenlerin du
rumları 20 ve 25 lira olarak tesbit edilmişken o 
tarihte bir kıdemli Yüzbaşının da aldığı 25 lira 
asli maaş almakta olduğunu ifade ettiler. Bunu 
Meclis Ceridelerinden çıkardıklarını .söylediler. 
Şimdi çıkaracağımız kanun «ei'ra'dmı cami, al-
yarını mâni» olmalıdır. Niçin sadece öğretmenle
re sekiz senelik bir hakkı müktesep tanıyacağız» 
Diğer mesleklerde acaba bu şekilde olanlar yok 
mu? Şimdi Millet Meclisinde ve komisyonlarda 
reddedilmiş olan bu kanunu çıkardığımız zaman 
bütün diğer memurlar, 1939 senesinden önce ter
fileri yapılamıyan memurlar bizi de intibak etti
rin, diyeceklerdir. Hakları da vardır. O tarihten 
önce memuriyete başlamış olan öğretmenlerin bu
gün sayısı azdır. Ama çoğu 100 - 150 lira asli 
maaş almaktadırlar. Ne yapacağız? Bunlara 8 se
ne kıdem süresi tanıyacağız, terlilerine ekliyece-
ğiz. Yani süratle bunları emekliye sevk edece
ğiz demektir. Biz intibak kanunlarını, böyle diğer 
bir haksızlığa yol açmaması için yapıyoruz. Yok
sa sadece bütün memurları içerisinde bir kısım 
öğretmenleri alacağız, hattâ bunların içinde Üni
versitelerde asli maaşı 150 lira olan profesörler 
vardır. Bunlara kıdem tanıyacağız, terfi ettirece
ğiz. 

Arkadaşlar, biz de 25 lira asli maaşla başla
dık, çoğumuz Üniversite mezunu; halen bakan
lıkta 8 ay istifade edecek öğretmenlerin sayısı 
çoktur, ama bu kanunun aleyhindedirler. Yani 
sadece muayyen bir zümreyi ele almıyalmı. Bu 
bakımdan durumu yüksek huzurunuza sermiş ol
dum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Arkadaşlar Sayın Polatîn mü
talâası kanunun heyeti umumiyesinin aleyhinde
dir. Bu mütalâasını maddelere geçmeden evvel 
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serd etmeleri icaibederdi. Maalesef kanunun tü
mü üzerindeki müzakereler esnasında imkân bu
lamadıkları için, konuşmuş oldular. Şimdi yalnız 
maddeler üzerinde müzakere cereyan edecek. Yal
nız bir husus vardır, maddeler görüşüldükten 
sonra kanunun heyeti umumiyesinin aley
hinde bulunabilirler. O zaman, aleyhinde bulun
duktan sonra reylerinize sunarım. Yoksa şimdi 
maddeler üzerinde müzakere cereyan ederken, ka
nunun heyeti umumiyesinin aleyhinde konuşmak 
usulümüze uygun değildir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 
MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — Çok 

muhterem başkanım ve muhterem arkadaşlar, 
Hükümet programında, bu meslekin cazip hah1 

getirileceği, zaman zaman belirtilmekte ve bun
dan evvel kurulan her üç Hükümet programında 
da öğretmenlik meslekinin cazip hale getirileceği 
Hükümet programında yer almakta idi. Ancak 
bu mesleğin içinde çalışan ve çalışmakta olan 
öğretmenlerin haklarının verilmek suretiyle ca-
cip hale getirilebileceğini de bilmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşımız ihsan 
Akpolat, öğretmenlik mesleki dışında kalan bir 
çok memurlar da mevcut bunlar için de ayrı bir 
intibak kanununun getirilmesi zaruretine işaret 
ettiler. Bunun gibi Bütçe Komisyonundan çıkan 
Heyeti Umumiyeye intikal eden. içişleri Bakanlı
ğına ait bir intibak kanunu vardır. Bu kanunu 
kabul etmek suretiyle, meslekdaşlar arasında in
tibak değil, intibaksızlığı yaratan ve 1938 den 
evvel aynı durumda olan arkadaşlara da, 1939 
dan sonra öğretmenlere tanınan hakların veril
mesi suretiyle bir adaleti, bir hakkı, bir hukuku 
yerine getireceğinize de emin olabilirsiniz. Eğer 
bu meslek cazip hale getirmek isteniyorsa altı ay 
maaş almadan köylerde hizmet eden, kentlerde 
hizmet eden öğretmenlere bu para şimdi geçmişte 
çekilen ıstırabı da bu kanunu kabul etmek sure
tiyle dinecek ve geçmişteki hakları da bu şekilde 
verilmiş olacaktır. Onun için Millî Eğitim Ko
misyonunun kabul etmiş olduğu maddenin üze
rinde hiç değiştirme yapmadan aynı şekilde ka
bulü için oy kullanmanızı istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, Komisyon adı
na mı konuşacaksınız? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Evet, 
BAŞKAN— Buyurun. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ I 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Baykan, muhterem üyeler; Bütçe ve Plân Komis
yonu sözcüsünün birinci madde üzerinde bâzı 
mülâhazalar ileri sürmüş olması bizim de, Millî 
Eğitim Komisyonu olarak, bu mevzudaki fikir
lerimizi arz etmemizi icabettirdi. 

Evvelâ bu kanun ne zaman hazırlandı, bun- I 
dan bahsetmenin lüzumlu olduğu kanaatinde
yim. 

Bu kanun teklifi, ilk defa Millî Birlik Hükü-
metleri zamanında hazırlandı. Eğer hafızam be- I 
ni yanıltmıyorsa 9 Millî Birlik Komitesi Üyesi I 
bunu teklif etti; Kurucu Meclise getirildi. Ve 
fakat Kurucu Mecliste zaman kâfi olmadığı için 
bu kanunun müzakeresine imkân olmadı ve boy- I 
İçlikle kaldı. Bundan sonra bâzı arkadaşlarımız 
bu kanun teklifini benimsemek suretiyle yeniden 
teklif ettiler ve Millet Meclisi Millî Eğitim Ko
misyonunda kabul edildi, fakat Plân Komisyo- I 
nunda reddedildi. Tekrar bu Senatomuza geldiği 
zaman, Millî Eğitim Komisyonumuz şu mülâha
zalarla bu kanunu benimf&di. L\rvelâ hak nokta- I 
yi nazarından ; ilk defa bu teklifi ele aldığımızda 
acaba öğretmenlerin böyle bir hakkı varını? 
Mevzuu evvelâ bu noktadan mütalâa ettik. İnce- I 
1 ediğimiz y.aman şu neticeye vardık. I 

1930 yılında çıkmış olan 1702 sayılı Kanun 
öğretmenleri 25 lira asli maaşta dört sene beklet- I 
iniştir. Aynı okuldan mezun iki kişinin birisi, me
selâ İçişleri Bakanlığına giderse, 25 lira asli ma- I 
aşta 6 ay beklediği halde, öğretmen olarak kalan 
dört yıl beklemek zorunda kalmıştır. Öyle olmuş
tur ki, çeşitli başlangıçlar dolayısiyle bir öğret
men kendi öğrencisinden geri kalmak zorunda 
kalmıştır. Bu bakımdan bu bir haktır. I 

İkinci husus acaba Hükümetin politikasına 
uygun mudur? Bugün takibettiğimiz eğitim poli
tikasına uygun mudur? Sayın Mehmet Ali l)e-
mir'in burada tekrar ettiği gibi öğretmenlik mes
lekini cazip hale getirmek Hükümetin hedeflerin
dendir. Şu halde öğretimin verimli olabilmesi 
için, öğretmenliğin cazip hale gelebilmesi için öğ
retmenin morali birinci derecede önemlidir. Öğ- I 
retmenin moralinin sağlam olabilmesi için de 
kendisini haksızlığa uğramış görmemesi lâzımdır. • 
Su halde nerede bir haksızlık görülürse bu mut
laka telâfi edilmelidir. Biz bu mevzuu inceler
ken sayın Bütçe ve Plân Komisyonu sözcüsünün [ 
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noktai nazarını da hesaba kattık. Acaba bunlar 
gibi başkaları da yok mu, belki var. Eakat bugün 
Meclisimizin önüne bu gelmiştir, bu haksızlık te
lâfi edilmelidir. Bunlar, parça parça da olsa, te
lâfi edilmelidir. Belki bütün memurların mâruz 
kaldıkları haksızlıkları bir anda telâfi etmek 
mümkün değildir. Ama mademki bu mevzu bu
gün önümüze gelmiştir, mademki bu bir haktır, 
verilmeli ve telâfi edilmelidir. 

Diğer bir husus; Bütçe ve Plân Komisyonu
nun öne sürdüğü diğer bir husus ise, Devletin 
personel politikasına uygun değildir, diyor. 

Millî Eğitim Komisyonunuz bu meseleyi de 
inceledi ve bunun vâridolmadığı neticesine vardı. 
Bu kanun teklifi istikbale ait hiçbir hüküm koy
muyor ki, Devlet personel politikasına muhalif 
olsun. Sadece mazide 'mevcut bir haksızlığı te
lâfi etmekten ileri geçmiyor. Eğer istikbale ait 
hükümler koymuş olsa idi o zaman sayın sözcü
ye iştirak etmek mümkün olurdu. Okunduğu za
man görülecektir ki, istikbale ait hiçbir hükmü 
yoktur. Geriye kalıyor, bir tek mülâhaza; sayın 
sözcü bir tek noktada belki haklı olabilir, bu tek
lifin bütçeye 6 milyon lira gibi bir yük yükleme-
sidir. İşte bu hususta sayın sözcü haklı olabilir
ler. Devlet personel politikasına aykırı değil ve 
belki de Devletin personel harcama sistemine ay
kırı olabilir. Şimdi Yüksek Meclisiniz, iki konu 
üzerinde karar vermek zorundadır. Acaba şu hak
sızlığın telâfi edilmesi, yüzlerce öğretmeni haksız
lığa uğramış olmaktan kurtulması 6 milyon liraya 
değer mi, değmez mi? Mesele buradadır. Ve tak
dir Yüce Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gerger. 

VASFİ GERGER (ürfa) — Muhterem arka
daşlar, öğretmen camiasına mensup arkadaşlarım, 
gerek ilk, gerek orta ve gerekse yüksek kısımda
ki mensuplarının hakikaten acıklı durumlarını ka
bul. etmek zorundayız. İlkokul öğretmenleri için 
vaktiyle çıkan bir intibak kanunu vardı. Bu in
tibak kanunu muayyen bir kapasite içinde verim
li olduktan sonra, tatbikatta aksaklıkları görül
dü ve Millî Eğitim Bakanlığı bu kanun hükmünü 
tatbik edememeye başladı. Hak sahipleri Danış
tay'a başvurdular, Danıştaydan karar aldılar, ka
rarı infaz ettiremediler. Yüksek Meclise başvur
dular Yüksek Meclis bu kararların infazının mec
buri olduğunu Yüksek Senatoya bir raporla sun
du ve infazı mecburi kılacak şekilde Millî Eğitim 
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Bakanlığına direktif verdi ve Millet Meclisi de 
aynı raporu kabul etti ve bu görüş kesinleşti. 
Ama, hâlâ Millî Eğitim Bakanlığı, ilkokul öğret
menlerine aidolan bu intibak kanunu hakkında ne 
bu sene, 1964 bütçesi içerisinde Yüksek Heyete 
sundu ve ne de bu yolda her hangi bir kanuni ha
zırlığı var. Şimdi bunu böyle işaret ederken demek 
istiyorum ki, bir hak mefhumu tecelli ettiği za
man Parlâmentonun başlıca vazifesi bu hakkın 
yerine getirilmesidir. Hakkın yerine getirilmesi 
mevzuu ile şimdi, demin Sayın özgüneş arkadaş
ınızın da ifade buyurdukları gibi, prensip mese
lesinden ziyade bir malî imkân meselesi mevzuu-
bahistir. îlk öğretmen intibakının nasıl ki, malî 
külfeti bakımından bugüne kadar tatbiki gecikmiş 
ise, bunun da malî bir külfeti Hükümetlerin har
cama politikası dedikleri bir çıkmazla karşılaşacak 
mı, karşılaşmıyacak mı? Bu kanun yeniden bütçe
ye harcama mükellefiyeti tahmil ediyor. Ayrıca 
kadro ilâve ediyor ve çok eski senelere ait kıdem
lerin kabulü ve maaşlarda bunun nazarı dikkate 
alınmasını temin ediyor. Salı günkü toplantıda 
da arz ettiğim gibi ne Millî Eğitim Bakanı, ne 
de Maliye Bakanı buradadırlar. Temsilcileri var
dır, müzakereye mâni bir hal yoktur. Ama forma
lite bakımından komisyonlar, Bakanların temsil
cileri var. Kanunu müzakere edebiliriz. Ama bu 
endişelerimize cevap vermek ancak siyasi mesuli
yet deruhde etmiş olan Bakanlara aittir. Bakan
lar buraya gelmeli, bize izahat vermeli. Bu ka
nunun lüzumuna kendileri de kaani midir, bunun 
varidat membaını temin edip bütçede bunun kar
şılığını temin edebilecekler mi? Eğer ilkokul öğ
retmenlerinin hakları gibi Danıştaydan karar al
dıkları halde tatbik edemiyeceksek boşu boşuna 
kendimizi yormuş olacağız. Benim Yüksek Baş
kanlıktan ve Heyetten temennim her iki Bakanın 
gelip evvelâ bizi bu hususta tenvir etmeleri lâ
zımdır. Onları dinledikten sonra esas hakkındaki 
mütalâamı da arz edeceğim. Bakanları dinleme
den bu kanuna vereceğim oy kırmızı olacaktır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim hakikaten bütçeye 
külfet tahmil eden, personel kanunu ile tema
sı olan, kadrolar üzerinde müessir bulunan bir 
kanunun müzakeresinde Sayın Gerger'in ifa
de ettiği gibi bakanların bulunması şayanı arzu 
idi. Ve Meclisin bu arzusu kendilerine intikal et
miş bulunmakta idi. Buna rağmen yine gelme
diler ne yapalım. Buyurun efendim. 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, Sayın Vasfi Gerger arkadaşımızın buyur
duğu doğrudur. Millî Eğitim Bakanı burada 
olacaktı ve bu kanun hususunda fikirlerini Yü
ce Senatoya belirteceklerdi. Efendim, bütçe 
müzakerelerinde görüşüldü. Şahsan Iben büt
çe Komisyonunda müzakerelerinde bu kanun 
reddedilirken söz hakkım mahfuzdur, dedim, 
aleyhinde bulundum. Sebebine gelince; muhte
rem arkadaşlarım: Bir defa camianın mensup
ları içinde bir ahengi meydana getirmek mec
buriyetindeyiz. Ve getirmediğimiz takdirde bu 
mümkün olmıyacaktır. Şimdi ilkokul öğretmeni 
arkadaşlarımıza ait bir intibak kanunu çık
mış; köy enstitüsü mezunu arkadaşlarımıza ait 
bir intibak kanunu çıkmış ve bu intibak kanun
ları dolayısiylc öyle meseleler olmuştur ki, orta 
okullarda, orta dereceli okullarda hocalık yap
tığı talebeleri barem bakımından diğer arkadaş
larını geçmiştir. Misal: Benim ortaokul öğret
menim bugün barem bakımından benden çok 
aşağı durumdadır. Bu orta dereceli okullarda 
tam mânasiyle ibir intibak yapılmamış olması 
keyfiyetindeııdir. İlköğretimde yapıldı, fakat 
orta dereceli okullarda henüz yapılmadı. Bu 
bakımdan orta dereceli okullarda çalışan arka
daşlarımız emsali bulunan ilkokul öğretmen
lerine nazaran barem bakımından geri kalmış
lardır. Onun için huzursuzdur. Bu kanunun bi
rinci maddesi kabul edildiği takdirde aradaki 
fark ortadan kalkacak ve dolayısiyle orta okul 
öğretmenleri arkadaşlarımız da intibaka kavu
şacaktır. 

(ileriye kalıyor 6 milyon meselesi; 6 milyon • 
lirayı bu bakanlık nereden bulacaktır? Benim 
kanaatime göre bakanlık bu 6 milyon lirayı bu
labilir. Verilen bütün kadroların hepsi kulla
nılmış değildir ve kullanılmıyor. Ba'kanlığm 
kadro tasarrufları olacaktır. Bu tasarruflardan 
bunu karşılama imkânı vardır ve mümkündür. 
Onun için öğretmen ailesi içerisinde bir kısmı
na intibak yapılırken bir kısınma yapılmamak 
doğru !bir keyfiyet değildir. Bu bakımdan bu 
kanun maddesinin kabulü öğretmen aileleri ara
sında huzur yaratacağına kaaniim, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN —. Buyurun Sayın Otan, 
HÜSEYİN OTAN (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım, Millî Eğitim Komisyonundan ge-
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len kanunun birinci maddesi dolay isiyle ko
nuşmalar biraz uzamış olduğu için huzurunu
za çıkmakta, evvelâ müsamahanızı istirham ede
ceğim. Ben ele şahsan öğret menl'er camiasına 
yapılan her yardımın yerinde olduğuna kaaııiim. 
Öğretmenliğin üç Koalisyon llükümetinin de 
prenısibolarak ele aldığı ve programımda belirt
tiği şekilde, cazip hale gelmesi bugünkü demok
ratik rejim içinde kalkınmamızın temeli öğre
time istinadetuııesi bakımından, haklı ve tutul
ması en idoğru bir yoldur. Ancak öğretmenliğin 
.cazip hale gelmesi öğretmenler camiası içinde 
vaki olan her türlü intibaksızlığı gidermek ve 
dolayısiyle çok geçmiş zamanlara aitolan bâzı 
kaybolmuş baklan yerine getirmekle mümkün 
olımaz. Benden evvel konuşan ve bu maddeyi 
benimseyen arkadaşlar, bilhassa bununla öğret
menliği cazip bir bale getirmeyi konu olarak ele 
aldılar. Zaten her iki Mecliste bu mevzuda bir 
çok kanunlar kabul edilmiş bulunmaktadır. Ba
husus ilköğretim meselesi plânın gerçekleşmesi 
yönünden ele alınarak büyük Meclisler daha bir 
kaç gün evvele denecek kadar yakın bir zaman-
da, büyük Sauato 120 milyon lira portesi olan 
bir kanun kabul etmiş, ondan daha evvel de or
taöğretimle ilgili olan ders saatlerine, ders ücret
lerine zamla ilgili 189 'milyonluk, hatırımda yan
lış kalmamışsa, portesi olan bir kanunu kabul 
etmiştir. Ve şunu belirtmek isterim ki, bu gelen, 
bu maddeyle ancak mahdut ve emekli çağına 
gelmiş ve bir kısım emekli olmuş ve emeklilik 
eşiğinde bulunan mahdut bir öğretmen ve 100 
150 lira maaş aslisi olan mahdut bir öğretmen 

, camiasına hitabetmektedir. Yoksa aslında öğ
retmenliği cazip bir hale getiren şekli yoktur. 
Buna mukabil daha evvel kabul etmiş olduğu
muz, aşağı - yukarı 300 milyon lira portesi bu
lunan ve açıkça, ifade etmek lâzımdır ki, o ka
nunlarla getirilmiş olan yüklerin bugünkü büt
çemizde yeri de yoktur, açıktadır. Esasen 900 
milyon lirayı aşan, bir milyara varan bir bütçe 
açığına, getirilmiş olan bu kanunlarla 300 mil
yon lira daha açık yüklemek herhalde büyük 
Senatonun üzerinde hassasiyetle durması lâzım -
gelen bir meseledir. İsıtitradeıı şunu da arz ede
yim ki, bugün Millet Meclisinden bütçe 'açığını 
kapatmak için getirilmiş olan kanunların nasıl 
geçirildiği gözler önünde bulunmaktadır. Bu 
tarzda bunu burada müdafaa eden arkadaşları
mın temenni ederim ki, o vergi kanunları Yük-
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sek Senatoya geldiklerinde o kanunlarla bu yap-
miş oldukları telif eder mahiyetteki olan gelir 
kaynaklarını da nıüsbet oylariyle desteklemiş 
bulunsunlar. Bu arada şunu da arz etmeden 
geçemiyeeeğim. Bu aslında 7 milyon liralık por-
teli bir meseledir. Mahdut bir zümreyi alâkadar 
ed^r. Fakat. Emekli Sandığına yüklenen yükde 
daha fazladır, Çünkü emeklilik (bütün memur 
zümresinin en son teminatı olduğuna göre, as
lında hesabi olarak üçbuç.uk 'milyar liraya varan 
bir açığı 'bulunan Emekli Sandığı müessesesine 
yeni külfetler yüklemek de herhalde Parlâmen
tonun üzerinde hassasiyetle durması lâzıımgelen 
bir mesele 'olsa gerektir. Ve şunu da arz edeyim 
ki, arkadaşlar bir taraftan öğretmen camiası içe
risinde bütün haklan verelim derken Devlet 
kadrosu içerisinde de bir 'haksızlık yapmış olu
yoruz. Çünkü Devlet mekanizması yalnız bir 
kolda, yalnız bir branşta toplanmış olmaz. Bina
enaleyh, subaylarda ayni haklarla yarın karşı
mıza gelirlerse haklıdırlar. Maliyeciler ayni şe
kilde bareme intikal ederken bu noksanlıkları 
geçirmişlerdir. Doktorlar da ayni şekilde. Bü
tün memur kadrosu ııuaaş intibakında İm haksız
lığa uğramışlardır. Binaenaleyh, Sayın Özgüneş 
arkadaşımızın hak olarak ileri sürdüğü mesele 
öğretmenler camiası için ne kadar varitse bü
tün Devlet personeli içinde aynı şekilde mev-
zubahsolduğunu düşünerek bugünkü Millî Eği
tim Komisyonunun getirdiği .maddenin aleyhin
de oy kullanmanızı iç, huzuru ile temenni edi
yorum . Hürmeti erimle. 

(Allah göstermesin, sesi.) 

BAŞKAN — Sayın Giray yalnız birinci 
madde .hakkında değil imi'? 

RAiSlıM GİRAY (Elâzığ) — Evet, yalnız 
şahsım hakkında. 

(Şahsı adına konuşamaz, o komisyondur, 
sesleri.) 

'BAŞKAN — Birimci madde hakkında konu
şabilirsiniz efendim. Çünkü o kayıtla imza at-
mışsıni'z. Birinci madde hakkında söz hakkım 
mahfuzdur diye imza atmışlar. 

RASİM GİRAY (Elâzığ) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarımı; 'birinci madde
nin müzakeresi sırasında ısiöz alan arkadaşlar
dan geçen toplantıda Vekil Beyin bulunması
nı istiyen iki arkadaşımız, burada Vekil Bey 
olm.amia.sina. •rağmen müzakereye iştirak etti-

http://olm.amia.sina


C. Senatosu B : 55 
ler. Gelsin, Vekil Bey burada öğreıtmenlerin 
haklarını müdafaa etmesin derler. Ederse ne
tice itibariyle Bütçe Komisyonunda reddedil
miş, .şalisi teklif okluğu için burada da redde
dilmesi gerekir gibi bir durum yaratmak is
terler. Elbette ki, Vekil Bey Meclistedir ve 
bu kanunun bugün müzakere mevzun olduğu
nu buraya teşrif edip görmüşlerdir. Bulunma
mak .suretiyle bu kanunu tervicattiklerini fii
len hareketleriyle ispat etmiş oldular. 

'BAŞKAN — Mütalâasını sorarız, o -belli de
ğil efendim, 

BASİM GİRAY (Devamla) — Birinci mad
de dolayısiyle kanunun kabul edilmemesi hu
susuna ait yapılan itiraz; kanunun geliş ş-ekli-
nedir. Mademki Bütçe Komisyonunda ve Mil
let Meclislinde reddedilmiştir. O hakle biz de 
buna uyalım deniyor. Hayır, arkadaşlar, arka
daşlarımın- da temas ettikleri gibi bir hak var
sa Millet Meclisinden reddedilmiş olarak gel
miş olsa dahi vazifemiz bu hakkın telâfisine 
mıâtuif olarak hakikati1 ortaya çıkarmak ve ek
sik gelmiş olan bu kanunu diğerleri takibeiti-
ği takdirde dahi aynı şekilde hakkın tezahürü
ne imkân vermektedir. Yoksa mademki, Millet 
Meclisi reddetmiştir, 'biz de reddedelim, zihni
yetini her halde sizlerin de tasvibetmiyeceği-
ni ümidediyoTTum. 

(Bütçenin mıüsaadesizliği esası üzerinde top
lanan noktai nazara gelince : 

Muhterem arkadaşlarım, tahattur .buyura
caksınız ki, Maarif Vekili tarafından ifade 
ettiler, geçenlerde ders ücretleri ve eğitim 
ödenekleri kanunlarii toplamı olarak 180 mil
yon liralık iki 'kanun 'çıkmıştır ve bunun: karşı
lığı olmadığını da .Sayın Maarif Vekili burada. 
söylemişlerdir. O .halde karşılığı olmadan Hü
kümet teklifi olduğu takdirde derhal kabule 
şayan görürüz de şahıslar tarafından getirilen 
kanunun bütçeye tahmil edeceği yük, bir hak
sızlığın telâfi gayesini taşımış olsa dahi, 6 mil
yon lira olunca onun karşısına dikilime ihtiya
cını duyarız. Bilmemi ki ne dereceye kadar doğ
ru bir hareket hattı takibetmekteyiz! 

Bir arkadaşım burada birinci mailde dola
yısiyle, bu kanundan faydalanacakların emek
lilik yıllarını doldurduklarını ve binaenaleyh 
verilecek olan kıdemlerle kendilerinin meslek
ten ayrılmalarına imkân vermek gayesi .gü-
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düldüğünü ifade etmek suretiyle şahsan üzün
tü ile karşıladığım, bir mütalâa olarak karşı
ladığımı ifade etmek isterim. 20 yaşında ise 
kanunun taşıdığı gayenin tahakkuku için uy
gun göreceğiz. Fakat o arkadaş meslekte 30 
sene hizmet igörmüş ise, ayrılmak durumunda
dır, binaenaleyh hakkını vermlyeceğiz. Bu ba
kımdan yaşa ,göro hak tanıma zihniyetinin her 
halde kabule şayan bir keyfiyet olmadığını 
takdir buyuracağınızdan emin bulunuyorum. 
Kanunun geliş gayesiyle muhterem arkadaşla
rım, birinci madde dolayısiyle, niçin 8 'sene
lik bir açıklığın telâfisine lüzum hâsıl oldu
ğunu tek kelime ile ifade etmek isterim. 1930 
senesine kadar Devlet memurları içinde öğ
retmen, hâkim, sulhay maaş tefriki yoktu. 170İ2 
sayılı Kanun 1980 senesinde çıkar, öğretme
ne; yüksek mektep mezunudur, yüksek mu
allim. mektebi mezunudur, fakülte mezunudur, 
sen 25 lira asli maaşla vazifeye başlıyacaksın, 
der. Dengi diğer fakülte mezunları altı ay 25 
.aldıktan sonra, 30 la başladılar, yüksek öğ
retmen okulu-, orta öğretmen okulu mezunları 
19130 da 25 liraı asli ima aş la ve muntazam terfi 
esasına göre, yani 3 sene, 4 sene veya 2 sene 
bekler, terfi eder ama aynı fakülte mezunu bir 
arkadaş 30 lira asli maaşla, 'başlar. 193ı9 sene
sinde Barem Kanunu çıktığı vakit yüksek okul 
mezunlarını 30 liradan başlattı. Fakat 1930 -
1939 ^arasında 25 lirayla başlıyan memurların, 
hassaten öğretmenlerin maaşlarını, bunlara 
intibak ettirmedi. 25 seneden beri devam eden 
ıstırabın nihayet bugün, mevcut bir haksızlı
ğın telâfisine matuf olarak, huzurunuza geti
rilmiş bulunan kanunun kabul edilmesindeki 
»antret bunda dır. 

Şahsan mdtşahede ettiğim -bir noktayı da 
,arz etmeme müsaade 'buyurun. Arkadaşlarım 
temas ettiler. Talebenin kocasını maaş hakı
nımdan geçtiği bir vakıadır. 1937 senesinde 
25 lira asli maaşla başlıyan bir hoca 1939 se
nesinde aynı -okula 30 lira asli maaşla gelen ta
lebesinden bugüne kadar maaş farkı bakımın
dan bir derece geridir. Bu bakımdandır ki, 
birinci maddede derpiş edilen husus 25 sene
den beri öğretmenlerin karşılaşmış oldukları 
haksızlığın telâfisine -mütedairdir. 

Şunu da ifade edeyim ki muhterem arka
daşlarını; öğretmenim fakat hu kanundan is
tifade .edecekler araısında değilim. Hakkın mü-
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dafaasmı •yapıyorum. Bu hususu da arz etmek 
isterim. Hürmetlerimi*1. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Akpolat. 

İHSAN AKPOLAT (Muş) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, ben, hem usul hakkında, 
hem de esaısa taallûk eden bir husus üzerimde 
'duracağım : 

Bir kere Baıkanm olup olmayışına ısrarla 
temas ettiler. İler halde bu nıcsele Bakanım 
şahsıyla ilgili değildir. Ba.kan Bakanlığında 
yetkili bir arkadaşımıza yetki verdiğine göre, ar
tık behemehal Bakarım burada mevcut olması di
ye bir husus mütalâa edilemez. Arkadaşımıza 
yetki vermiştir, Zatisi eri Umum Müdürüne. Ve 
ilgili hususlarda, lüzum görülen, hususlarda arka
daşımız Yüce Meclise izahat verebilir. 

BAŞKAN — Zaten öyle olmasa müzakereye 
devam ettirmem, etendim. 
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Şimdi terfi edemiyenler gelseler deseler ki, 

efendim bizim üç senede bir kanunen terfi hak
kımızdır. Binaenaleyh, biz 20 ilâ 25 arasında 8 se
ne kadro alamadık, terfi edemedik. Onlara hak
kım verecek miyiz? 

Kanunların umumilik prensibine dikkat etme
miz lâzımdır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkciııe. 
RİFAT ÖZTÜEKOİNE (İstanbul) — Hükü

met kanadından Sayın Senatör arkadaşımızın bir 
tanesi dediler ki; «Gelir getiren kanunlar getir
sinler.» Bugün Meclis gündeminde 7 ay G günden 
beri uyuyan su ürünleri kanunu teklifi vardır ki, 
bu teklif kabul edildiği takdirde senede en aşağı 
1 milyar lira gelir getirecektir. Bu itibarla... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Mevzua gir. 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (Devamla) — Bah

settiler, efendim onun için cevap veriyorum. Lüt
fen sabırlı olmaya çalışın. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Siz de lütfen mev
zu içinde konuşun... 

BAŞKAN — Bilmem ben mi başkanlık yapa
cağını, yoksa arkadaşlarını mı?.. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Siz müdahale ct-
seydiniz cenap vermezdim. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (Devamla) — Cevap 
vermeye tenezzül etmem... 

BAŞKAN —• Sayın Zihni Betil bir şey mi söy
lediniz? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Su ürünleri mev-
zııuııun görüşülen mevzu ile ilgisi olmadığını söy
ledim. 

BAŞKAN — Peki Sayın Otan konuşurken o 
zaman niçin müdahale etmediniz. Gelir Vergisi 
Kanununu getirsin, diye. Devam edin efendim. 
(A. P. sıralarından, bravo sesleri.ve alkışlar.) 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (Devamla) — Gelir 
getiren kanunlar getirsinler dediler de biz onun 
cevabını lütfen veriyoruz. 

BAŞKAN — Mevzu hakkında devam ediniz. 
SITPIIİ BATITR (Sinop) — Zaten buldukları 

bir milyar lira istedikleri zamlara kâfi gelmez. 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (Devamla) — Şimdi 

efendim, birinci maddenin esası şudur : Farz-e-
d el i m ki, bendeniz bir enstitü mezunuyum. Ve 
her hangi bir lisede öğretmenlik yapıyorum. 
Lisenin birinci, ikinci, üçüncü sınılarında ders 
veriyorum. Ders verdiğim zamanda üçüncü 
sınıf talebeleri mezun oldu. Bunlar da öğret-

İHSAN AKPOLAT (Devamla) —- Tabiî 
efendim. İllâ Vekil Bey gelsin izahat versinler 
dediler. Bakanın bulunması şart değildir. Arka
daşlar, biz haksızlıklar üzerinde durduk. Eğer 
bir haksızlığı telâfi ediyorsak bunu bütün memur
lara teşmil etmemiz lâzımdır. 1930 dan önceyi, 
arkadaşımız izah ettiler, demin ben de arz ettim. 
En iyi teşkilât kanununa kavuşan öğretmen ar
kadaşlarımızdır. Şimdi biz buradan baslarsak ya
rın diğer meslek mensupları da geleceklerdir. Bi
zim de haklarımızı verin diyeceklerdir. Saniyen 
Emekli Sandığının bu işlere tahammülü yoktur. 
Yine arz ediyorum, Bütçe ve Plân Komisyonu, 
bu yüzden reddetmiştir. Malî porteyi Emekli 
Sandığının tahammül durumunu nazarı itibara 
alarak ve sadece bir zümreyi, küçük bir zümreyi; 
burada bütün öğretmenlerin terfii, mesleğin ca
zip hale getirilmesi diye bir mesele nıevzuubahis 
değildir. 1939 senesinden önce 25 lira asli maaş
la mesleğe başlamış da emsalleri 30 lirayla baş
lamış. Biz de 25 lirayla başladık, üniversite mezu
nuyuz. Demin de arz ettim bir kıdemli yüzbaşı o 
tarihte öğretmenlerin 20 - 25 lira aldığı o tarihte 
Meclis zabtılarmdan çıkardılar, bize okudular. 25 
lira aslî maaş almaktadır. O tarihlerde bunlar, 
rızalariyle bu vazifeyi kabul etmişler ve devam (it
mişlerdir. Bütün memurlar arasında bu haksız
lıklar olmuştur. 12 lira almıştır, 12,5 liradan 
15 liraya, 15 - Kİ - 17 liraya çıkmıştır. Kadro bu
lunamamış. terfi edememişlerdir. 
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men okuluna gittiler. Üç sene okuduktan son
ra öğretmen olarak aynı benim liseye geldi
ler. Ben onların hocası olduğum halde, benim 
maaşını 25 lira asli maaştan devam ediyor. Be -
nim talebem ise aradan 3 - 4 sene gibi bir za
man geçtiği halde 30 lira asli maaşla devam 
ediyor. Bu durum karşısında sosyal adalet 
Anayasanın esas prensibi olduğuna göre bu
nun ana prensibe uyan kısmı nerede? Esas 
hocanın daha öne geçmesi lâzımgelirken mü
teaddit çıkan kanunlarla onlardan İni- önceki 
memurların durumu nazarı itibara alınmadan 
halihzır duruma göre kanun çıktığı içindir 
ki, sosyal adaletsizlik husule gelmiştir. Ka
nunun birinci maddesi kabul edildiği tak
dirde sosyal adalet temin edilecek, seneler
den beri kanayan yara da tedavi edilmiş 
olacaktır. Hürmeti erimle. 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen yok, Sayın 
Maliye Bakanı buyurun. 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler, sayın sena
tör zannediyorum bu teklifi bir haksızlığı 
ortadan kaldırmak için getirmiş bulunuyor
lar. Bir defa ortada haksızlık var mı, yok mu 
'bunu itesbit etmemiz ve ondan sonra haksız
lığı kaldırma durumunda mıyız, değil miyiz? 
Ayrıca ona da temas etmemiz lâzım gelir. 

Öğretmenler için vaktiyle diğer Devlet 
memurları mebdei maaşını tâyin eden hiçbir 
mevzuat olmadığı halde, öğretmenler için - ar
kadaşlarım bu anda izahat verdiler, meseleyi 
şimdi tetkik edebilirim - 439 sayılı bir Kanun 
mevcutmuş ve o tarihte bunlara emsaline na
zaran yüksek maaş temin ediyormuş. Diğer 
Devlet memurları daha aşağıdan başladık
ları halde onlara emsaline nazaran farklı bir 
maaş ile başlatıyormuş. Bilâhara 3656 sayılı Ka
nun çıkmış; fakat 3656 sayılı Kanun kendin
den evvelki hâdiseleri, eğer bunlara bir hak 
olarak tanısaydı, bunları muvakkat maddelerle 
tanzim etmesi lâzımdı. O tarihte vazıı kanun, 
bunu bir hak olarak mütalâa etmemiş ve her
kes gibi öğretmenleri de ve ondan sonra gi-
renler! de o (kanuna tabi tuıtmıış, ondan ev
velki vaziyetleri nezarı dikkate almamıştır. 
Muhterem arkadaşlar, bu yalnız öğretmenler 
için böyle olmamıştır. Başta konuşan sayın 

26 . 3 . 1964 0 : 1 
hatipler de söylediler, birçok meslek erbabı 
için böyle olmuştur. Faraza şahsan bende
niz, 25 lira. ile başladım. Siyasal. Bilgiler Oku
lundan mezun olduktan sonra 25 lira ile Bursa, 
maiyet memurluğuna tâyin edildim. Ve orada. 
uzun zaman 25 lira maaşla maiyet memurluğu 
yaptım. Bugün iddia edemem, o tarihte, 30 
lira ile başlanıyordu. Benim aradaki farkı 
şimdi kıdemine mahsuben, diye. Şimdi ben 
böyle bir iddia ileri sürersem gülünç olur. 
Çünkü o tarihte mevzuatı bile bile işe başla
dım. Öğretmende o tarihte böyle başladı. Dev
letin bir istihdam statüsü var. Bu statüyü bile 
bile ki, bir mukavele mahiyetindedir, bu maaşa 
girmiş kabul etmiş, hizmet görmüş. Şimdi biz 
ne yapıyoruz? 20 - 25 sene sonra kalkıyor 
falan tarihte şöyle bir farklılık yapılmıştır. 
Efendim, farklılık sadece bunda mıdır? Başka 
memurlar da diyebilirler ki, 'efendim, vak
tiyle bir hususi kanun öğretmenlere farklı maaş 
vermiştir. Baremden evvel', !biz ondan geride 
kalmıştık, bize de onu verin derlerse muhte
rem arkadaşımın bu teklifi de hemen bir hak
sızlığın izalesi için buraya getirir mi? Durum. 
tamamen böyledir. Maziye doğru bu nevi me
seleleri böyle karıştırıp ve buna bir hak hü
viyeti, verip buraya getirirsek, bu milletin 
haklarını çiğneriz. Şuna veya buna ihsan yap
mak gayretine düşersek o vakit bu milletin 
haklarını çiğneriz. Çünkü bu yükü bu millet, 
bu halk çekecektir. Senatonun vicdanına tevdi 
ediyorum, meseleyi. Hakiki durum budur efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim başka, söz istiyen yok. 
Sayın Akpolat'm bir takriri vardır. Diyor 
ki, «1 nci maddenin reddini arz ve teklif ede
rim.» Yalnız bu yeni bir şey getirmiyor. Çün
kü maddeyi kabul edenler ekseriyeti bulursa 
kabul edilmiş olacaktır. Ekseriyeti bulamazsa, 
zaten kabul cdilraiyeeektir. Onun için hiç 
okutmaya lüzum görmüyorum. Leh ve aleyhin
de vâki izahatı dinlediniz. (Takriri okuyunuz 
sesleri.) Okunacak takrir şu, efendim. 

«Birinci maddenin, Bütçe Komisyonu ka
rarına uygun olarak reddini teklif 'ediyorum» 
diyoı*. 

/•jalen şimdi oya, konacak. 
Birinci maddeyi dinlediniz. Lehinde ve aley

hinde konuşanlara muttali oldunuz. Maddeyi ka-
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bul edenler lütfen işaret etsinler. Kabul etmiyen- I 
ler?.. ihtilâf var efendim. Kâtipler arasında bü
yük ihtilâf var. Dört fark vardır. 

Efendim, maddeyi kabul edenler lütfen aya
ğa kalksınlar. Kabul etmiyenler lütfen... Madde 
29 a karşı 44 reyle reddedilmiştir. Şu halde mad
de bu şekilde kabul edilmemiş olunca diğerleri
nin hükmü kalmıyoı. Kanunun reddini kabul 
edenler?.. Etmiyenler?... Kabul edilmiştir. Yani ı 
Bütçe Komisyonunun noktai nazarı kabul edil
miştir. 

Adalet Komisyonu burada mı efendim. Lüt
fen yerini alsın. Adliye Bakanlığını temsileıı Ce
za işleri Genel Müdür Muavini Sayın Mahmut 
Cuhruk bulunmaktadır, (umdemin diğer madde
sine geçiyorum. 

4. — Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesiyle dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/660, C. Senato
su 1/383) (S. Sayısı : 415) (1) 

BAŞKAN •— Komisyon raporu üzerinde söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm cefasının 
yerine getirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 25 . 5 . 1963 tarihli ve esas 1962/2391, Ka
rar 1963/1193 sayılı Hamiyle kesinleşen, Vezir
köprü Ağır Ceza Mahkemesinin 25 . 9 . 1962 ta
rihinde Esas 1961/95, Karar 1962/37 sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 450/8 nci madde
si hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş bu
lunan, sicil nüfusta Vezirköprü ilçesinin Dana-
baş köyü Hane 21, Cilt 23 ve Sayfa 64 te kayıt
lı Alioğlu FatmaVlan doğma 3 . 4 . 1932 doğum
lu, Harvza Hacinli köyünden Mehmet Kül (Gül) 
hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getiril
mesine karar verilmiştir. 

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

(1) (415) sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dctdır. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü

rütür. 

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

Birinci müzakeresi bitmiştir. 

5. — Kadir Ceylân 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) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kadir Ceylân hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 29 . 6 . 1963 tarihli ve esas 1963/1311, ka
rar 1963/1551 sayılı Hamiyle kesinleşen Bolva
din Ağır Ceza Mahkemesinin 23 . 5 1963 tari
hinde esas 1963/30, karar 1963/32 sayılı hük
miyle Türk Ceza Kanununun 450/5 nci maddesi 
hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan, sicil nüfusta Afyon Karahisar ilinin Çay 
ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü hane, 65, 
cilt 12 ve sayfa 107 de kayıtlı Abdurrahman-
oğlu, Eliften doğma 21 . 4 . 1928 Eğridir do
ğumlu Kadir Ceylân hakkındaki işbu ölüm ce
zasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü-
" rütür. 

(1) 416 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. Tasarı
nın birinci görüşülmesi bitmiştir. 

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

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istdyen... 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler? Etmiyenler?.. Kabul edil
miştir. 

Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 13 . 3 . 1962 tarihli ve esas 1961/1972, ka
rar 1962/715 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Muğla 
Ağır Ceza Mahkemesinin 3 . 2 . 1961 tarihli 
ve esas 960/106, karar 961/16 sayılı hükmiyle 
Türk Ceza Kanununun 450/1 ncü maddesine 
tevfikan ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan ve sicil nüfusta Fethiye ilçesinin Girdev 
köyü hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 de kayıtlı 
Nayim (Naim) oğlu ve Döndü'den doğma, be
kâr, Mart 1933 doğumlu Süleyman Ağırbaş hak
kındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine 
karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyenl. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Birin
ci müzakeresi bitmiştir. 

(1) 417 S. sayılı basmayan tutanağın so-
nundadır. 
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7. — Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının 

yerine getirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/542, (C. Senatosu (1/354) 
(S. Sayısı 418) (1) 

. BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiycn yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 22 . 2 . 1963 tarihli ve esas 1963/115, ka
rar 1963/450 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Bursa 
Bilinci Ağır Ceza Mahkemesinin .12 . 10 . 1962 
tarihli ve esas 961/147, karar 962/172 sayılı 
hükmiyle Türk Ceza Kanununun 450/8 nci mad
desi hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan, sicil nüfusta Karamürsel ilçesinin, 
Mahmudiye köyü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 de 
kayıtlı, Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu, (Doğum yeri Karamürsel) be
kâr, Hasan Şeker hakkındaki işbu ölüm cezası
nın yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

" BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kahul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Tümünü oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Katoul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Allah hepsinin .taksiratını affet
sin. 

8. — Bayram Albayrak hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-

(1) 418 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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misyonu raporu (M. Meclisi S/438, C. Senatosu . 
1/384) (S. Sayısı : 419) (1) i 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz ist iyeni. 
Ydk. Maddelere gedilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayram Albayrakhakkındaki Ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 23 . 10 . 1962 tarihli ve esas 1962/1405, 
karar 2517 sayılı Hamiyle kesinleşen, («üırıü-
şane Ağır Ceza Mahkemesinin 28 . 12 . 1961 
gün ve esas 1961/82, karar 1961/101 sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 450/5 nci madde
si hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş bu
lunan, sicil nüfusta Rize'nin Kömürcüler köyü 
hane 29/74-14 te kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'tan 
doğma 7 . 1 . 1929 doğumlu Bayram Albayrak 
hakkındaki işhu ölüm cezasının yerine getiril
mesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihlînde 'yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. M'addeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

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

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9, — Recep Güngör Tanış 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 3/671; C. Senato
su 1/386) (S. Sayısı: 420) (2) 

(1) 419 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 420 S. Sayılı basmayazı tutamağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen... 

Yok. Maddelere keçilmeşini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edeni (îr... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesi
nin 29 . 6 . 1963 tarihli ve esas 1963/1189, ka
rar 1963/1553 sayılı Hamiyle kesinleşen, İstan
bul Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 14 . 4 . 1963 
gün ve esas 1963/60, karar 1963/32 sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu madde
si hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş bu
lunan, sicil nüfusta İstanbul, Samatya, Hacıpiri 
mahallesi, Sarmaşıktı sokak hane 20, cilt 14 ve 
sayfa 19 da kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, Melek'teıı 
doğma 23 . 10 . 1936 doğumlu Recep Güngör Ta
nış hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine geti
rilmesine karar verilmiştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütül'. 

BAŞKAN —• Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bi
rinci müzakeresi bitmiştir. 

W. — 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) (1) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmişti]'. 

(1) 432 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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ö. Senatosu B : 55 
Bedih Kılıç hakkındaki ölüm cezasının yerine 

getirilmesine dair kanun 
MADDE 1. — Askerî Yargıtay Dairesinin 

25 . 1 . 1962 tarih ve esas 961/2176, karar 
962/160 sayılı ilâmiyle kesinleşen, 33 ncii Tü
men Kumandanlığı Karargâhı Askerî Mahkeme
sinin 2.8.1&61 tarihli ve esas 61/16, karar 61/24 
sayılı hükmü ile, Askerî Ceza Kanun un un. 91/4 
neü maddesi gereğince ölüm cezasına çarptırılan, 
sicil nüfusta, Erzurum - llnııs ilçesi Karacoban 
nahiyesi Hırt köyü hane 19, cilt 11, sayfa 107 
de kayıtlı 1939 doğumlu bekâr, Bekiroğlu ve 
Belkısa'dan doğma Bedih Kılıç, hakkındaki işbu 
ölüm cezasının yerine getirilmesine karar veril
miştir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyeıiı'... 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Kabul et m iye il
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bi
rinci müzakeresi bitmiştir. Bir takrir vardır, oku
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 11. nci sıra sayısında bulunan 

429 sıra numaralı kanun teklifinin öncelikle 
görüşülmesini saygı ile arz ederim. 

Bu Kanun Sözcüsü 
Muş 

İhsan Akpolat. 

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 İs
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları, raporları. 
(M. Meclisi 2/126; ('. Senatosu 2/120) (S. Sa
yısı : 429) (1) 

(1) 429 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

26 . 3 . 1964 O : 1 
BAŞKAN — Mümessil var mı? (Var, var 

sesleri). Öncelikle müzakeresini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Kanun evvelce dağıtılmış idi. Rapo
run okunmasına lüzum görenler... Görmiyenler... 
Görülmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen...- Yok. Maddele
re geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Mec 
lisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. 
Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç

larının ertelenmesine ait Kanun 

MADDE 1. — 10 ııcu Dönem Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerine müs
teniden T. C. Ziraat Bankasına olan borçları 
vâde gününden itibaren % 6 faize tabi tutul
muştur. Ancak faiz yekûnu esas borcun % 50 
sini geçemez. Borç;, bakiyeleri 7 yıllık eşit tak
sitlere bağlanmıştır. Yıllık taksitler üçer aylık 
devrelere ayrılabilir. 

Bu kanunun yayınlandığı güne kadar ya
pılan ödemeler esas borçtan indirilir. 

Taksitleri süresinden önce ödiyeceklerin faiz
lerinden indirme yapmak veya silmek, banka 
ile borçlu arasında yapılacak anlaşmaya bağ
lıdır. 

Kesinhesaba intikal ettirilmiş faiz ve öden
miş vergiler nıütaakıp yılların tahakkuk etti
rilecek faiz ve vergilerinden mahsubedilir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bir 
soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Kimden? 
MEHMET ÖZGÜNEŞ '(Tabiî Üye; 

misvondan. 
Ko-

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen

dim, acaba bu kanun tasarısı dolayısiyle Ziraat 
Bankasının ve Maliyenin kaybı ne kadardır.'1 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN AKPOLAT 
(Muş) —• Buna şimdi cevap veremiyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
MALİYE BAKANİ EEKİİ) MELEN — 

Maliyenin kaybı olımyacaktır, sadece taksit-
lendirilecektir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN AKPOLAT 
(Muş) — Komisyonda iken sorduk, ilgililere, 
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C. Senatosu B : 55 
Ziraat Bankasının da kayfbı olmıyacaktır. Tak
side bağlanacaktır. 

(Beş üye ayağa kalkarak çoğunluğun bu
lunmadığını iddia ettiler.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz olmadığı anla-

26 . 3 . 1964 O : 1 
şıldığmdan Pazartesi günü seçim mevzuunu 
görüşmek ve saat 15.00 te özel olarak toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,20 

>-»<<&— ^,. 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ELLÎBEŞÎNCİ BİRLEŞİM 

26 . 3 . 1964 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
• * 1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — 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 İsler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2/126; 
C. Senatosu 2/116) (S. Sayısı : 431) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 3 .1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her 
çeşit orta ve yüksek dereceli okullar öğret
menleriyle öğretmenlikten gelip Millî Eğitim 
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışmak
ta olanlara mebdei maaş derecelerinin düzeltil
mesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mecli
since reddolunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân Komisyonla

rı raporları (M. Meclisi 2/166; C. Senatosu 
2/117) (S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 
16 . 3 .1964] 

2. — Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/660, C. Senatosu 
1/383) (S. Sayısı : 415) [Dağıtma tarihi : 
6.3.1964] 

3. — Kadir Ceylan hakkındaki ölüm cezası
nın yerine gtirilmesine 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] 

4. — Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/304, C. Senatosu 
1/353) (S. Sayısı : 417; [Dağıtma tarihi : 
6.3.1964] 

5. — Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan meti ve Cum-
huriye Senatosu Anyasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/542,) (C. Senatosu 1/354) 
(S. Sayısı 418) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1964] 

6. — 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. Sayısı : 419) [Dağıtma tarihi: 
5.3.1964] 

7. — Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa-

(Devamı arkada) 



rısının Millet Meclisince kabul olunan toıetni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/671; C. Senatosu 
1/386) (S. Sayısı: 420) [Dağıtma tarihi: 
5.3.1963] 

X 8. — 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 . 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. Meclis 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. Mecilsi 
1/236; C. Senatosu 1/350) (S. Sayısı: 427) [Da
ğıtma tarihi: 16 . 3 .1964] 

X 11. — 10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclis üyelerinin ödeneklerinden müte
vellit T. C. Zirat 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 roparları. 
(M. Meclisi 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
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân 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. Meclis 3/205; C. Senatosu: 1/351) 
(S; Sayısı: 432) [Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1964] 

X 14. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma, Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/505; C. Senatosu 1/389) (S. 
Sayısı: 433) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1964] 



Dönem : 1 / i C 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 I 3 

Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 

3 /660; C. Senatosu 1/383) 

(Not ; M. Meclisi S. Sayısı : 493) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 2 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6230-36751 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 4 . 2 . 1964 tarihli 47 nci Birleşiminde görüşülerek işari oy ile kabul edi
len, Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet MeclM Balkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 16.7.1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
27 . 1 . 1964 ve 4.2. 1964 tarihli 37 ve 47 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 493) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

C11, mhuriy e t Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 26 . 2 . 1964 

Esas No. 1/383 
Karar No. 78 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 4 Şubat 1964 tarihli 47 aıci Birleşiminde görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm cefasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 7 Şuba't 1964 tairihli ve 6230 - .36751 sayılı yaazııl-an 
i!e Cumhuriyet Senatosu IBaşkanlığıııa tevdi olunmakla komisyonumuzun 26 Şubat 1964 tarihli 
Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

Mahkeme ilâmında; 27.10.1961 tarihinde Kâzım karısı' Zeynep Keskin'i zoırla ırzına geçe
memekten duyduğu infial ile ımütaaddit yerlerinden bıçakla yaralamak suretiyle öldürdüğü taf-



silen yazıl t olan, maznun 'M'oluiiet Kül ((4ül) hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
da i r kanun teklifinin Millet Meclisince kabul ok;nan metni komisyonuımuzea da aynen kabul 
edilmişti!'. 

(lenel Kurulun tasvipler ine arz olunmak üze; e Y iiks; k l iaskaı ıh^a sunulur . 

l 'a^kan 
Aydın 

O. Suim. Sarıgöl!iı. 

hozeu 
Tokat 

Z. iletil 

*>u kamunla sözcü 
Sivas 

IL Öetcn 

Kâtip 
Kastamonu 

A. Nıı.srcî Tuna 

Tabiî Üye 
K. Ka])laıı 

İmzada bulunamadı 

Tabi î - t iye ( 'uııılıurbaşkanıuca S. (r. Aydın 
M. Ataklı Â. Artus. i'. Turluuu/il 

nızada bulunamadı 

Konya 
M. O bu:-

K ü t al ı ya, 

). (k 'vdel S'] 

mzada. bulunamadı İmzada bulunamadı 

Samsun 
f. Bvlak 

Tekirda; 
S'. Pren 

MllAAlT M İ L L İ S İ N İ N KAIU L lOTTlOl 
MUT İN 

Mehmet Kül. ((lül) haklnndaki ölüm cezasının 
ı/erine getirilmesin^ dair kannn teklifi 

M A D D E 1. — Yarg ı t ay Birinci Oem Daire
sinin 25 . 5 . 1983 tar ih l i ve esas 1962/2391, Ka
r a r 1963/1193 sayılı Hamiyle kesinleşen, Vezir
köp rü Ağı r Ceza, Mahkemesinin 25 , 9 . 1962 ta
r ih inde Esas 1961/95, K a r a r 1962/37 sayılı hük
mü ile T ü r k Ceza Kanun imim 450/S nci madde 
si hükmünce ölüm cefasına mahkûm edilmie bu
lunan, sicil nüfusta Vezirköprü ilçesinin D<ı a-
baş köyü Hane 21, Cilt 23 ve, Sayfa 64 te kayıt
lı Alioğlu F a t m a ' d a n doğma 3 . 4 . 1932 doğum
lu, Havza Hacinli köyünden Mehmet Kül (Gül) 
hakk ındak i işbu ölüm cefasının yerine getiril
mesine k a r a r verilmiştir . 

M A D D E 2. - - Bu kanun yayımı ta r ih inde 
yü rü r lüğe girer. 

M A D D E 
y ü r ü t ü r . 

Bu k a n u n u Adalet Bakam 

ANAYASA Yk A D A I J K T K ( ) M İ s Y ( ) X r \ r X 

K A i U ' k HTTİfJİ M HTİN 

Mehmet Kül (d ili) ha-kknudtki öl'ûm cezasın m 
if^rinc f/t diril m <sine dair };avv.ıı 

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

MADDE 2. - - Millet Meclisi metninin ? nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir . 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen ka'b'ul edilmiştir . 

(\ Remıtosu ( S. Sayısı : 415 ) 



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

Kadir Ceylân hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 

3 745; C> Senatosu 1/385) 

^Not : M. Meclisi S. Sayısı : 528) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 2 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7405-41796 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 4 . 2 . 1964 tarihli 47 nci Birleşiminde görüşülerek işari oy ile kabul edi
len, Kadir Ceylân hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi ÜaşıluMiı 

Fuad S irme 7i 

Not : Bu tasarı 27 . 11 . 1963 larihİ7ids Başkent'ıkca İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku-
rula7i 27 . 1 . 1964 ve 1.2. 1964 tarihli 37 ve 47 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. 
{Millet Meclisi S. Sayısı .- 528) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhui'iyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 26 . 2 . 1964 

Esas No. : 1/385 
Karar No. : 82 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 4 Şubat 1964 tarihli 47 nci Birleşiminde görüşülerek işari oy ile 
kabul edilen, Kadir Ceylân hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı 
Millet Meclisi Başkanlığının 7 Şubat 1964 tarihli ve 7405 - 41796 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına tevdi olunmakla komisyonumuzun 20 Şubat 1964 tarihli Birleşiminde tet
kik ve müzakere olundu. 

Mahkeme ilâmında ; 7 . 7 . 1962 tarihinde Mehmet Dağdelen, Eşe Dağdelen ve Kadir Çan'ı 
aynı* kasıt ve bir sebep altında öldürdüğü tafsil-m vazıh olan Kadir Ceylân hakkındaki ölüm ce-
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. - 2 — 
zasının yerine getirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni komis
yonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunuı-. 

Başkan 
Aydın 

0. Şaim Sarıgöllü 

îıımhurbaşkanınca 
Â. Artus 

Sa 
C. 

S. Ü. 

m sun 

Sözcü Bu kanunda sözcü 
Tokat Tabiî Üye 

Z. Betil M. Atakh 

Aydın 
F. Turhmgil 

Sivas 
Bulak B. Öçten 

Kâtip 
Kastamonu 

A. Nusrei Tuna 

Konya 
M. Obuz 0. 

Tekirdağ 
ti. Dren 

Tabiî Üye 
K. Kaplun 

Kütahya 
Cevdet Erkut 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Kadir Ceylân hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 29 . 6 . 1963 tarihli ve esas 1963/1311, ka
rar 1963/1551 sayılı ilâmiyle kesinleşen Bolva
din Ağır Ceza Mahkemesinin 23 . 5 .1963 tari
hinde esas 1963/30, karar 1963/32 sayılı hük
miyle Türk Ceza Kanununun 450/5 nci maddesi 
hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan, sicil nüfusta Afyon Karahisar ilinin Çay 
ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü hane 65, 
cilt 12 ve sayfa 107 de kayıtlı Abdurrahman-
oğlu, Eliften doğma 21 . 4 . 1928 Eğirdir do
ğumlu Kadir Ceylân hakkındaki işbu ölüm 
cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
yürütür. 

Adalet Bakanı 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Kadir Ceylân hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair 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. 

•> —CH>>©x;ı 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 416 ) * 



Dönem : 1 / I T7 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 I / 

Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M, Meclisi 

3 /304; C. Senatosu 1/353) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 235) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . t . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2280-10482 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 1 . 1964 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek işari oy ile kabul edi
len, Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasansı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Fuad Sirmen 

'Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 25 . 5 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27 . 6 . 1963, 5.9. 1963 ve 20 . 1 . 1961 tarihli 103, 131 ve 36 ncı birleşimlerinde görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 235) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 26 . 2 . 1964 

Esas No. : 1/353 
Karar No. : 80 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 Ocak 1964 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen, .Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 22 Ocak 1964 tarihli ve 2280 - 10482 sayılı yazıları ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına tevdi olunmakla komisyonumuzun, 26 Şubat 1964 tarihli Birleşimin
de tetkik ve müzakere olundu. 

Mahkeme ilâmında, 6/7 Ocak 1960 gecesi, kardeşi Hasan (Hüseyin) Ağırbaş *ı taammüden öl
dürdüğü taf silen yazılı olan, Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 



— 2 — 
dair kanun teklifinin Millet Meclisine*; kabul oluna ti metni komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Oenel Kurulun "tasviplerine, sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa savın ile arz olunur. 

0. 

Başkan 
Aydın 

Saim Hangi 

'Tabiî Üye 
K. Kaplan, 

Konya, 
M. Oh m 

il İÜ 

Sözcü 
Tokat 

Z. Jielü 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Kütahya 
O. Cevihl Krkul 

Bu kanunda, sözcü 
Tekirdağ 
ti. Üren 

i 'umbiir'mskanmea S. K 
i. Aviv* 

Samsun 
('. Ilulak 

Kal ip 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

Aydın 
/'7. Turhangü 

Sivas 
/«'. Örten 

MİLLET MLÜLJSINİN KABUL LTTİOİ 
MLTİN 

Süleyman Ağırhaş hakkındaki olum. eczasınm 
1/erine getirilmesine dair kanım tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 13 . 3 . 1962 tarihli ve esas 1081/1972, ka
rar 1962/715 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Muğla 
Ağır Ceza Mahkemesinin 3 . 2 . 1931 tarihli 
ve esas 960/106, karar 961/16 sayılı hükmiyle 
Türk Ceza Kanununun 450/4 ncü maddesine 
tevfikan ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan 
ve sicil nüfusta Fethiye ilçesinin Girdev köyü 
hane 1, cilt 21/2 ve sahife 31 de kayıtlı K'ayim 
(Naim) oğlu ve Döndü'den doğma, bekâr, Mart 
1933 doğumlu Süleyman Ağırbaş hakkındaki 
işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ANAYASA VL ADALET KOMİSYONUNU 
KAIU1L UTTİfiİ AİLTİN 

S illegnıa-n Agırnas haldkrndidei ölüm, cezasın 
1/erine gelİriimesine dair kanun taseınsı 

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

ncı 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Adale 

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

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

« . » • U t f K ^ ^ n * 

(J. Senatosu [ S. Sayısı : 417 ) 



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

Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ' Komisyonu raporu (M Meclisi 

3 /542; C, Senatosu 1/354) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 234) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 1 , 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5037-26211 

CUMHUR] Y KT SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 20 . 1 . 1964 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek işari oy ile kabul edi
len, Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi: Başkamı 

Fuad 8irmen 

Not : Bu tasan 3 . 4 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 27 . 6 . 1963, 5.9. 1963 ve 20 . 1 . 1961 tarihli 103, 131 ve 36 ncı birleşimlerinde görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 234) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Oumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 26 . 2 . 1964 

Esas No. : 1/354 
Karar No. : 79 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 Ocak 1964 tarihli 06 ncı Birleşiminde görüşülerek işari oy ile 
kabul edilen, Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi Mil
let Meclisi Başkanlığının 22 Şubat 1964 tarihli ve 50:17 - 26211 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına tevdi olunmakla komisyonumuzun 26 Şubat 1964 tarihli Birleşiminde tetkik 
ve müzakere olundu : 

Mahkeme ilâmında, 6 . 1 . 1957 tarihinde, hırsızlık maksadiyle evine girip çaldıkları eşyalarla 
çıkmak üzere bulundukları sırada evine dönen Mehmet Taşçevirdi'yi, işledikleri hırsızlık suçunu 
tamamlamak, bu suçtan hâsıl olacak faydayı eldo etmek \re hu gayeye, \ âsd olmak için öldürdüğü 



tafsilen yazılı olan, maznun Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni, komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

0. Saim Sarıgöllü 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

S 
V 

Sözcü Bu kanunda 
Tokat Konya. 

Z. Betil M. Obuz 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
A. Artus 

unsun Sivas 
Kulak R. Öçten 

sözcü 

F. 

Kâtip 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

Aydın 
Turhangü (). 

Tekirdağ 
AS'. Üren 

Tabiî Üye 
K. Kaplan 

Kütahya 
Cevdet Erkut 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 22 . 2 . 1963 tarihli ve esas 1963/115, ka
rar 1963/450 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Bursa 
Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 12 . 10 . 1962 
tarihli ve esas 961/147, karar 962/172 sayılı 
hükmüyle Türk Ceza Kanununun 450/8 nci mad
desi hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan, sicil nüfusta Karamürsel ilçesinin, 
Mahmudiye köyü hane 32, cilt 6 ve sahife 31 de 
kayıtlı, Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu, (Doğum yeri Karamürsel) be
kâr, Hasan Şeker hakkındaki işbu ölüm cezası
nın yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu 
yürütür. 

Adalet Bakanı 

ANAYASA Y\E ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİCİ METİN 

Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun 

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 : 418 ) 



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

Bayram Albayrak hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 

3 /438; C. Senatosu 1/384) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 545) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 2 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3672-18114 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 4 . 2 . 1964 tarihli 47 nci Birleşiminde görüşülerek işari oy ile kabul edi
len, Bayram Albayrak hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanım tasarısı, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisli Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 3 . 1.2 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
21 . 1 . 1964 ve 4 . 2 . 1964 tarihli 37 ve 47 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 545) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 26 . 2 . 1964 

Esas No: 1/384 
Karar No: 83 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 4 Şubat 1964 tarihli 47 nci Birleşiminde görüşülerek acık oy ile 
kabul edilen, Bayram Albayrak hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, 
Millet Meclisi Başkanlığının 7 Şubat 1964 tarihli ve 3672 -18114 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senato
su Başkanlığına tevdi olunmakla Komisyonumuzun 26 Şubat 1964 tarihli Birleşiminde tetkik yo mü
zakere edildi. 

Mahkeme ilânımda; 1 2 . 4 . 1958 tarihinde amcasının oğulları bulunan İsmail Albayrak ile Sadık 
Albayrak'ı aynı sebep ve kasıt altında bıçakla yaralayıp öldürdüğü tafsilen yazılı olan, maznun Bay-

419 
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ram Albayrak hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Balkan 
Aydın 

0. Saim Sarıgöllü 

Tabiî Üye 
M. Atakh 

Sözcü 
Tokat 

Z. Betü 

H 

Samsun 
(1. Bulak 

Bu kanunda sözcü 
Cumhıı rbaşkanmca S 

Â. Artus 

Aydın 
. Turhangü 

. Ü. 
A. 

Konya 
M. Obuz 

Sivas 
R. Öçten 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Kastamonu 

Nusret Tuna 

0. 

Tekirdağ 
S. Üren 

Tabiî Üye 
K. Kaplan 

Kütahya 
Cevdet Erkut 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Bayram Albayrak hakkındaki ölüm cezusımn 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 23 .10 .1962 tarihli ve esas 1962/1405, 
karar 2517 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Gümü-
şane Ağır Ceza Mahkemesinin 28 .12 .1961 
gün ve esas 1961/82, karar 1961/101 sayılı 
hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/5 nci 
maddesi hükmünce ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan, sicil nüfusta Rize'nin Kömür
cüler köyü hane 29/74-14 te kayıtlı Mustafa-
oğlu, Elmas'tan doğma 7.1.1929 doğumlu Bay
ram Albayrak hakkındaki işbu ölüm cezasının 
yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ MEITN 

Bayram Albayrak hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

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 noü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

t>o<( 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 419 ) 



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

Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Mec lisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 

3 /671; C. Senatosu 1/386) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 459) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7.2. 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6334-37254 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 4 . 2 . 1964 tarihli 47 nci Birleşiminde görüşülerek işari oy ile kabul edi
len, Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 19 . 8 . 1963 tarihinde Başkanlıkça komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 21 . 1 . 1964 ve 4 . 2 . 1964 tarihli 37 ve 47 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmhtir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 459) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

C. Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 26 « 2 . 1964 

Esas No : 1/386 
Karar No : 77 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 4 Şubat 1964 tarihli 47 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy 
ile kabul edilen, Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 7 Şubat 1964 tarihli ve 6334 - 37254 sayılı yazıları ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına tevdi olunmakla, Komisyonumuzun 26 Şubat 1964 tarihli Birleşiminde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Malhkeme ilıâmımida; 8.9.1962 ItarMnde, 5 .4 . 1954 doğumlu (bulunan Cemalertltin Hancı'nıotı 
ziorla ırtzıma geçdilkten .sonra Ibu suçunu gizlemek, delil ve etomrelerini kaldırmak ve kendisini ce
zadan kurtarmak maksadiyle kasten ve kayışla (boğmak suıretiiıyle öldürdüğü taflsilen yaızılı olan, 
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maznun Eecep Güngör Tanış hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Ikanun teklifi
nin Milldt Meclisince kalbul olunan ıme'trii Kamilsyio,numuıziea da aıynen kalbul edilmiştir. 

Genel 'Kurulum tabiplerine sunulimalk üzere Yülklseık Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. Saim Sarıgöllü 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Sözcü Bu kanunda sözcü 
Tokat Aydın 

Z. Betti F. Turhangü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Â. Artus 

Kâtip 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

Konya 
M. Obuz 

Samsun 
V. Bulak 

Sivas 
R. öçten 

İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
K. Kaplan 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
O. Cevdet Erkut 

imzada bulunamadı 

Tekirdağ 
S. Üren 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesi
nin 29 . 6 . 1963 tarihli ve esas 1963/1189, ka
rar 1963/1553 sayıflı ilâmiyle kesinleşen,. İstan
bul Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 11.4.1963 
gün ve esas 1963/60, karar 1963/82 sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu madde
si hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş bu
lunan, sicil nüfusta İstanbul, Samatya, Hacıpiri 
mahallesi, Sarmaşıklı sokak hane 20, cilt 14 ve 
sayfa 19 da kayıtlı Hasan Tahsinoğflu, Melek'ten 
doğma 23. 10 . 1936 doğumlu Recep Güngör Ta
nış hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine geti
rilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
rütür. 

Bu kanunu Adalet Bakanı yü-

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun 

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. 

ma» 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 420 ) 



Dönem t 1 / O f t 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 z H 

1.0 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
neklerinden mütevellit T. C. Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına 
olan borçlarının ertelenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /426; 

C. Senatosu 2/120) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 453) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 27 . 1 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2:187 - 9914 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 23 . 1 . 1964 tarihli 39 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık öy ile kabul edilen, 10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerin
den mütevellit T. C. Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının ertelenmesine dair ka
nun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Nût : Bu teklif 9 . 2 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22 ve 23 . 1. . 1964 tarihli 38 ve 39 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kaimi 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 453) 

Malî ve İktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 5.3. 1964 

Esas No: 2/120 
Karar No: 12 

Yüksek Başkanlığa 

10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. 
Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının ertelenmesine ait Kanun. 

Komisyonumuzda ilgili Bakanlık ve Banka temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mütedair ilgili temsilcilerin verdikleri tamam
layıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildi. 
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Ancak : Bahis konusu kanun teklifinin 1 nei maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek, diğer 

maddeleri de Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kabul edil-
mistir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Malî ve İktisâdi îşler 

H. 
Gaziantep 

Komisyonu Başkanı 
Balıkesir 

. Âli Türker 

Muhalifim, söz hakkım 
mahfuz. 

Z, îslâm 

Manisa 
R. Ukısoy 

Bursa 
B. Güzey 

Sinop 
8. Batur 

Sözcü bu raporda 

îzmir 
H. Onat 

Giresun 
S. Orhm 

Kâtip 

Adana 
M. Ünaldı 

Sivas 
ff. Söylemezoğkt 

Ankara 
B. Etkvr 

Samsun 
C. Bulak 

Bütçe ve Plân Komisyonu rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 2/120 
Karar No: 28 

12. 3. 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 23 . 1 . 3964 tarihli 39 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görfıgülerek a#k 
oy ile kabul edilen «Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyeai 
Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, X ncu Dönem T. B. M. M. âzalarınınl958 yılı borçlarına ait ta
hakkuk etmiş. faizlerin bonifiye edilmesiyle bu borçların 10 yıl taksite bağlanmasına dair kanun tek
lifi» Komisyonumuzun 12 . 3 . 1964 tarihli toplantısında ilgili bakanlıklar ve Ziraat Bankası tem
silcilerinin huzurlarında tetkik ve müzakere edildi: 

Tasarı gerekçesinde, yapılan hususlar ve temsilcilerin verdikleri izahat Komisyonumuzca da uygun 
görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin 3 muhalife karşı aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine ara edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu Kanunda Başkan 
Denizli 

C. Alıyor 

Van 
F. Işık 

Bu Kanunda Sözcü 
Muş 

/. Ahpolat 

Kayseri 
ff, DikeçMgü 

Muhalefet 
L. 

ı 

Siirt 

Kâtip 
İçel 

£X 'T. Okyayus 

Konya 
Muhalifim 
A. Onar 

şerhim eklidir 
Aykut 

Burdur 
Muhalifim 
H. Otan 

Ordu 
Ş. Koksal 

C. SenatQ.su ( S. Sayısı : 429 ) 

http://SenatQ.su


Muhalefet Şerhim 

453 sayılı Kanun tasarısının 12 . 3 . 1964 tarihinde Komisyonda yapılan müzakeresi sırasında il
gili daire mümessillerinin izahatı dinlendikten ve Sayın Cumhurbaşkanının 7 Şubat 1963 tarihli 
vetosunda gösterilen mucip sebepler tetkik olunduktan sonra 10 ve 11 nci Devre milletvekillerinin Zi
raat Bankasına ve Maliye Vekâletine olan borçlarının mahiyeti üzerinde durulduktan bu borçların 
kâffesinin emre muharrer senet karşılığı ve milletvekillerinin birbirine kefil olması sebebiyle Ziraat 
Bankasından çekildiği ve su hal ve vasfiyle bir tarafta alacaklı sıfatını ihraz eden Ziraat Bankası ve 
Maliye Vekâleti bulunduğu diğer tarafta da borçlu sıfatını iktisabeden milletvekillerinin bulundu
ğu anlaşılmıştır. Bu haliyle muamele hususi hukuk hükümlerine taallûk eylediği ve bundan dolayı 
Yasama Organının hususi hukuk dairesinde halli lâzımgelen alacaklı ve borçlu sıfatının tanzimi 
mevzuunda göreve malik bulunmadığı diğer yandan borçlu milletvekilleri aleyhine icrai takibata ge
çildiği, ihtilâfın mahkemelere intikal ettiği büyük bir kısmının hükme bağlandığı ve Temyiz Mahke
mesince onandığı anlaşıldığından ve Anayasanın 132 nci maddesinin sarahatine nazaran yargı mer
ciine intikal eden ve bahusus hakkında hüküm tesis edilen meseleler hakkında Yasama Organının ka
nun tedvirine salâhiyeti bulunmadığı gibi verilmiş olan hükümleri değiştirecek mahiyette kanun çı
karması da mümkün görülmediğinden teklif olunan kanuna yukarda mâruz sebeplerden dolayı mu
halif bulunmaktayım. 

Sürt Senatörü 
L. A/ıjhul 

MALİ VE İKTİSADI İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTlflî METİN 
10 ve 11 nci Dönem Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin 
ödeneklerinden mütevellit T. C. 
Ziraat Bankası ifa Maliye Ba
kanlığına olan borçlarının erte

lenmesine ait Kanun 

i BÜTÇE VE PLAN KOMISYO-
| NUNUN KABUL ETTİĞİ 
| METÎN 
! 10 ve 11 nci Dönem Türkiye Bil-
| yük Millet Meclisi üyelerinin 

ödeneklerinden mütevellit T. C. 
Ziraat Bankası ve Maliye Ba
kanlığına olan borçlarının erte

lenmesine ait Kamın 

MİLLET MECLÎSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

10 ve 11 nci Dönem Türkiye 
Büyük Millet MecUsi üyelerinin 
ödeneklerinden mütevellit T. C. 
Ziraat Bankayı ve Maliye Ba
kanlığına olan borçlarının erte

lenmesine ait Kanun 

MADDE 1. — 10 ncu Dönem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödeneklerine müste
niden T. C. Ziraat Bankasına 
olan borçlan vâde gününden 
itibaren % 6 faize tabi tutul
muştur. Borç bakiyeleri (7) yıl
lık eşit taksitlere bağlanmıştır. 
Yıllık taksitler üçer aylık dev
relere ayrılabilir. 

Bu kanunun yayınlandığı gü
ne kadar yapılan ödemeler esas 
borçtan indirilir. 

Taksitleri süresinden önce 
ödiyeceklerin faizlerinden in
dirme yapmak veya silmek, 

MADDE 1. — 10 ncu Dönem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödeneklerine müste
niden T. G. Ziraat Bankasına 
olan borçları vade gfününden 
itibaren % 6 faize tabi tutul
muştur. Ancak faiz yekunu esas 
borcun % 50 sini geçemez. Borç 
bakiyeleri 7 yıllık eşit taksitle
re bağlanmıştır. Yıllık taksit
ler üçer aylık devrelere ayrıla
bilir. 

Bu kanunun yayınlandığı 
güne kadar yapılan ödemeler 
esas borçtan indirilir. 

Taksitleri süresinden önce 

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

t Ü. Senatosu ( S. Bayisi : 429 ) 



Millet Meclisi 

Banka ile borçlu arasında yapı
lacak anlaşmaya bağlıdır. 

Kesinhesaba intikal ettirilmiş 
faiz ve ödenmiş vergiler mütaa-
kıp yılların tahakkuk ettirile
cek faiz ve vergilerinden mah-
subedilir. 

MADDE 2. — 11 nci Dönem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinden mü
tevellit, Maliye Bakanlığına 
olan borçları yıllık taksidi iki 
bin beş yüz liradan az olmamak 
üzere faizsiz taksitlere bağlan
mıştır. 

Bu kanunun yayınlandığı gü
ne kadar ödenmesi gereken fa
iz, masraf ve vekâlet ücretleri 
alınmaz. 

MADDE 3. — Taksitlerini sü
resinde ödemiyenlerin bir yıllık 
borçlan muacceliyet kesbeder. 

MADDE 4. -— Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Maliye ve Ticaret Bakanları 
yürütür. 

— 4 — 
Malî ve İktisadi İşler Ko. 

ödiyeceklerin faizlerinden in
dirme yapmak veya silmek, 
banka ile borçlu arasında yapı
lacak anlaşmaya bağlıdır. 

Kesinhesaba intikal ettirilmiş 
faiz ve ödenmiş vergiler müta-
akıp yılların tahakkuk ettirile
cek faiz ve vergilerinden mah-
subedilir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

>« — • » • — * 

C Soıiiif.osn ( S. Sayısı : 429 ) 

Bütçe ve Plân ivo. 

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

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

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 



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

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 
47 nci maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisa
di İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /126; 

C. Senatosu 2/116) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 390) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 1 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1091 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci maddelerine birer fıkra ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin 
işari oy ile reddine dair olup, Millet Meclisinin 1 . 1 . 1964 tarihli 22 nci Birleşiminde kabul edi
len, Bütçe ve Plân Komisyonları raporları ile tekiif dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 7.2. 1962 tarihinde Başkanlık ra İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
1 . 1 . 1964 tarihli 22 nci Birleşiminde reddedilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 390) 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 10 . 9 . 1963 
Esas No. : 2/126 
Karar No. : 154 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 ve 47 nci maddelerine birer fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ilgili Hükü
met temsilcileri hazır oldukları halde incelendi görüşüldü : 

Kanun teklifi, itfaiye mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesini derpiş etmektedir. Yıllık 
portesinin bir milyon lira olacağı gibi, Sandığa 6 milyon liralık bir külfet yükliyeceği ve kurum
larına da bu miktarda külfet olacağı aynı zamanda yeni personel prensiplerine de aykırı düşeceği, 
gerek ilgililerin verdiği izahat, gerekse Hükümetin bu husustaki görüşünden anlaşılmakla, teklif Ko
misyonumuzca reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
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Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi l§ler 

Komisyonu 
Esas No. : 2/116 
Karar No. : 7 

— 2 — 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 

•29 . 1 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat O 
Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci maddelerine 
Komisyonumuzun 28 . 1 . 1964 tarihli toplantısında 
iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan müzakereler n 
edilen ve teklifin reddine mütedair olan Bütçe 
yonumuzca da uygun mütalâa edilerek aynan ve 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe ve Plân 
kanlığa sunulur. 

ztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
birer fıkra ilâvesi hakkındaki kanun teklifi 
teiklif sahibi ve ilgili Sandık temsilcisinin de 

e'ticesinde Millet Meclisi Genel Kurulunca kaibul 
ve Plân Komisyonunun 154 sayılı raporu Komis-
oy birliğiyle benimsenmiştir. 
Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baj-

Malî ve iktisadi işler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
/ / . Âli Türker 

Adana 
M. tfnald% 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 

Sinop 
S. Batur 

Ankara 
R. Etker 

Kâtip 
Giresun 

S. Orhon 
Sivas 

H. Söylemeze 
Samsun 

C. Bulak 

)ğlu 

izmir 
H. Onat 

Tabiî Üye 
R. Aksoyoğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 12 . 3 . 1964 
Esas No. : 2/116 
Karar No. : 30 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 1 . 1964 tarihli 22 nci Birleşiminde «Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci mad
delerine birer fıkra ilâvesine dair kanun teklifi» Komisyonumuzun 12 . 3 . 1964 tarihli toplantı
sında ilgili Sandık temsilcisinin huzurlarımda 1e t kik ve müzakere edildi: 

Teklifin tümü üzerinde yapılan müzakereler sonunda Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen ve teklifin reddine mütedair Bütçe ve Plân Komisyonunun raporu aynen ve oy birliği ile 
kabul edilmiştir. 

Gene] Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu Kanunda B; 

Denizli 
C. Akyar 

Van 
F. Işık 

a sikan Bu Kanunda sözcü 
Muş 

/ . Akpolat 
Kayseri 

H. Dikeçligil 

L. 

1 

Siirt 
Aykut 

Kâtip 
içel 

C. Okyayuz 
Konya 

A. Onar 

Burdur 
H. Otan 

Ordu 
Ş. Koksal 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 431 ) 



Dönem : 1 I H A 
Topianü : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 ü l 

Bedih Kılıç takkındaki Ölüm cezasının yerine getirilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3 /205; 

C. Senatosu 1/351) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 233) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 1 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1397-6184 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 1 . 1964 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek işari oy ile kabul 
edilen, Bedih Kılıç hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi.Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 6 . 3. 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27 . 6 . 1963, 5.9. 1963 ve 20 . 1 . 1964 tarihli 103, 131 ve 36 net birleşimlerinde görüşü
lerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 233) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 14 . 2 . 1964 

Esas No. : 1/351 
Karar No. : 91 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 Ocak 1964 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen, Bedih Kılıç hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı 
Millet Meclisi Başkanlığının 22 Ocak 1964 tarihli ve 1397 - 6184 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına tevdi olunmakla, komisyonumuzun, 5 Mart 1964 tarihli birleşiminde tetkik ve 
müzakere olundu : 

Mahkeme ilâmında, Kuruderc 1 numaralı cephanelik nöbetçisi er Kemal Bağatur'u; âmire fii
len taarruz ile öldürdüğü tafsilen yazılı olan hükümlü Bedih Kılıç hakkındaki ölüm cezasının ye-
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rine getirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni komisyonumuzca 
da aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Sözcü 
Tokat 

Z. Betil 

Konya 
M. Obuz 

(Bu kanunda Sözcü) 
Samsun 

C. Bulak 

Sivas 
R. Öçten 

Kâtip 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

Uşak 
K. Coşkunoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Bedih Kılıç hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay Dairesinin 
25 . 1 . 1962 tarih ve esas 961/2176, karar 
962/160 sayılı Hamiyle kesinleşen, 33 ncü Tü
men Kumandanlığı Karargâhı Askerî Mahkeme
sinin 2.8.1961 tarihli ve esas 61/16, karar 61/24 
sayılı hükmü ile, Askerî Ceza Kanununun 91/4 
ncü maddesi gereğince ölüm cezasına çarptırılan, 
sicil nüfusta, Erzurum - Hınıs ilçesi Karaçoban 
nahiyesi Hırt köyü hane 19, cilt 11, sahife 107 
de kayıtlı 1939 doğumlu bekâr, BekLroğlu ve 
Belkısa'dan doğma Bedih Kılıç hakkındaki işbu 
ölüm cezasının yerine getirilmesine karar veril
miştir. « 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
Bakanı yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Millî Savunma 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Bedih Kılıç hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun 

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 : 432 ) 


